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എം.എ. ലപ്രാഗ്ാം - ഭ്ാഷാശാസ്ത്രെിന് ആമുഖം 

 

 

ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ സസദ്ധോന്തിേവം രോപ്യോഗിേവമോയ പ്മഖലേൾക്്ക 
ഊന്നൽ നൽകുന്ന വിധത്തിലോണ് തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛൻ മലയോളസർവേലോശോല 
ഭോഷോശോസ്ത്രസ്ൂളിനു േീഴിൽ എം.എ. ഭോഷോശോസ്ത്രം എന്ന പ്രോഗ്ോം വിഭോവനം 
പചയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്േരളത്തിപലയം ഇന്തയയിപലയം മറ്റ് ഏപതോരു സർവേലോശോലേളിലം 
നൽേിവരുന്ന ഭോഷോശോസ്ത്രം എം.എ. ബിരുദ് പോഠയപദ്ധതിപ്യോട് േിടപിടിക്കുന്നതരത്തിൽ 
മലയോളം മോധയമമോയി തയ്യോറോക്കിയ പോഠയപദ്ധതിയോണിത്. േോലിേവം 
അന്തർസവജ്ഞോനിേവമോയ വിഷയങ്ങപള സമഗ്മോയി പോഠയപദ്ധതിയപട നോല 
പസമസ്റ്ററേളിലോയി വിനയസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ സോമോനയതതവങ്ങളം 
ഭോഷയപട വിവിധതലങ്ങളോയ സവനം, സവനിമം, രൂപിമം, തുടങ്ങിയവയപട 
ശോസ്ത്രീയപഠനവം ആദ്യ പസമസ്റ്ററിലം പദ്, വോേയതലങ്ങൾ രണ്ോംപസമസ്റ്ററിലം  
ഉൾപേടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള പസമസ്റ്ററേളിൽ സോമൂഹിേഭോഷോശോസ്ത്രം, 
വിവർത്തനം, േമ്പ്യൂട്ടർ ഭോഷോശോസ്ത്രം, മപ്നോഭോഷോവിജ്ഞോനീയം, തുടങ്ങിയ വയതയസ്ത 
അന്തർസവജ്ഞോനിേപ്മഖലേളപട സസദ്ധോന്തിേവം രോപ്യോഗിേവമോയ തലങ്ങളപട 
ആഴത്തിലള്ള പഠനം പോഠയപദ്ധതിപയ സവിപ്ശഷമോക്കുന്നു.  ഭോഷോസോപ്േതിേതയ്ക്ക് ഈ 
പ്രോഗ്ോം രപ്തയേ ഊന്നൽ നൽേിയിരിക്കുന്നു. ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ 
അടിസ്ഥോനതതവങ്ങളം നൂതനപ്മഖലേളം ഏറ്റവം സമേോലിേമോയി 
രോപ്യോഗിേതലത്തിൽക്കൂടി പരിചയപേടുത്തുന്നവിധത്തിലോണ് പോഠയപദ്ധതി 
ആവിഷ്േരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവസോനപസമസ്റ്ററിൽ ഗപ്വഷണരീതിശോസ്ത്രം ഒരു 
പഠനവിഷയമോണ്. ഗപ്വഷണരീതിശോസ്ത്രതതവങ്ങൾ അനുസരിച്്ച ഒരു 
ഗപ്വഷണരബന്ധവം പോഠയപദ്ധതിയപട ഭോഗമോയി തയ്യോറോക്കി സമർേിപ്ക്കണ്തുണ്്. 
വിദ്യോർഥിേൾക്്ക പ്വണ്ത്ര രീതിയിൽ രോപ്യോഗിേപരിശീലനവം ഗപ്വഷണപരിചയവം 
ഇതിലൂപട ലഭയമോവന്നു. ഭോഷോശോസ്ത്രപഠനത്തിപെ സോധയത ആപ്ഗോളതലത്തിൽ 
വിപുലമോയ സോഹചരയത്തിൽ ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ സോമൂഹിേവം രോപ്യോഗിേവമോയ 
രസക്തി ഉൾപക്കോള്ളുന്ന ഈ പോഠയപദ്ധതി പ്േരളത്തിപല ഭോഷോശോസ്ത്രപഠനരംഗത്ത് 
മുതൽക്കൂട്ടോവം. 

  

 

      അദ്ധ്യക്ഷ, ഭ്ാഷാശാസ്ത്ര ഠനല ാർഡ് 
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 ഠനസമിതിയംഗങ്ങൾ 

 

1. പ്ഡോ. ടി.ബി.പ്വണുപ്ഗോപോലേണിക്കർ      
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2. പ്ഡോ. പി. മോധവൻ        

 പരോഫസർ (റിട്ട.) സഹദ്രോബോദ്് സർവേലോശോല 

3. പ്ഡോ. ബി.ശ്രീപ്ദ്വി        

 പരോഫസർ (റിട്ട.) പ്േോഴിപ്ക്കോട് സർവേലോശോല 

4. പ്ഡോ.എസ.് കുഞ്ഞമ്മ      
 പരോഫസർ,  പ്േരള സർവേലോശോല 

5. പ്ഡോ. എസ.് രോപ്േന്ദ്രൻ       
 പരോഫസർ (റിട്ട.) തഞ്ചോവൂർ സർവേലോശോല 

6. പ്ഡോ. പി. എം. ഗിരീഷ്       
 പരോഫസർ, മദ്ിരോശി സർവേലോശോല 

7. പരോ.എം.ശ്രീനോഥൻ         
 പരോഫസർ,  തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛൻ മലയോളസർവേലോശോല 

8. പ്ഡോ. സി. പസയ്തലവി          
  അപ്സോ.പരോഫസർ,തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛൻ മലയോളസർവേലോശോല 

9. പ്ഡോ.സ്മിത പേ.നോയർ         
  അസിസ്റ്റെ് പരോഫസർ,  തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛൻ മലയോളസർവേലോശോല  

(അദ്ധയക്ഷ) 
 

10. പ്ഡോ. സപ്ന്തോഷ് എം.        
 അസിസ്റ്റെ് പരോഫസർ,  തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛൻ മലയോളസർവേലോശോല 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

ലപ്രാഗ്ാംചട്ടങ്ങൾ 

 

എം.എ ഭോഷോശോസ്ത്രം ഫപ്ലോൻമുഖവിദ്യോഭയോസം  

2021 രപ്വശനം മുതൽ 

ലപ്രാഗ്ാമിത്തെ ല ര ്

എം.എ. ഭോഷോശോസ്ത്രം 

ലപ്രാഗ്ാമിത്തെ കാലാവധി  

നോല് പസമസ്റ്ററേൾ ഉള്ള സ്ഥിരപ്േോഴ്സോണ് ഇത്. ഓപ്രോ പസമസ്റ്ററം പതോണ്ണൂറ് 
രവൃത്തിദ്ിവസങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതോയിരിക്കും. അഞ്ചു രവൃത്തിദ്ിവസങ്ങൾ വീതമുള്ള 
പതിപനട്ട് ആഴ്ചേൾ ഉണ്ോയിരിക്കും. 

പ്രലവശനലയാഗയത  

അംഗീകൃതസർവേലോശോലയിൽ നിന്ന ് ഏപതേിലം വിഷയത്തിൽ പ്നടിയ ബിരുദ്വം 
തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛൻ മലയോളസർവേലോശോല നടത്തുന്ന രപ്വശനപരീക്ഷയിപല 
വിേയവം. തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയോളസർവേലോശോലയപട അംഗീകൃതപരീക്ഷോ 
ചട്ടങ്ങൾക്്ക വിപ്ധയമോയിരിക്കും രപ്വശനം. ൂടോപത  േോലോേോലങ്ങളിൽ യൂണിപ്വഴ്സിറ്റി 
ഗ്ോെ്സ ്േമ്മീഷനും സംസ്ഥോന സർക്കോരും പുറപേടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവേളം  നിലവിലള്ള 
സംവരണനിയമങ്ങളം േർശനമോയി പോലിച്ചുപേോണ്ോയിരിക്കും രപ്വശനരക്രിയ.  

പ്രലവശനപ്രെിയ 

രപ്വശനപരീക്ഷയപട പമറിറ്റ് പരിഗണിച്ചുപേോണ്ോണ് രപ്വശനം. പഠനവിഷയം, 
ഭോഷോപ്ശഷി, പപോതുവിജ്ഞോനം എന്നിവയിലള്ള വിദ്യോർത്ഥിയപട അഭിരുചിസംബന്ധമോയ 
പ്ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളടങ്ങുന്നതോണ് പരീക്ഷ. 

ല ാധനതന്ത്രം 

• രഭോഷണരൂപത്തിലള്ള വിഷയോവതരണമോണ്  മുഖയപ്ബോധനരീതിയോയി 
സവീേരിക്കുന്നത്. 

• വിമർശനോത്മേമോയ വിശേലനക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തോൻ സംവോദ്ങ്ങളം ചർച്ചയം 
രപ്യോേനപേടുത്തുന്നു 

• അപ്നവഷണതവര വിേസിേിക്കോൻ ഒപ്രോ പ്േോഴ്സിപെയം ഭോഗമോയി ഗപ്വഷണ 
സവഭോവമുള്ള ഒരു രബന്ധപമേിലം വിദ്യോർത്ഥി അവതരിേിക്കുന്നു. 

• രോഥമിേപ്മോ ദ്വിതീയപ്മോ ആയ ദ്ത്തപത്ത ആശ്രയിച്്ച ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 
നിപ്യോഗോഭയോസപമേിലം ഒപ്രോ പ്േോഴ്സിപെയം ഭോഗമോയി പൂർത്തീേരിക്കുന്നു. 
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• സവന-സവനിമ-രൂപിമ-വോേയ-അർഥ അപഗ്ഥനം പരിശീലിക്കോൻ ഫീൽഡ ്
ദ്ത്തപ്ശഖരണവം അവയപട വിശേലനവം രപ്യോേനപേടുത്തുന്നു.   

• സവനവിജ്ഞോനം, േമ്പ്യൂട്ടർ ഭോഷോശോസ്ത്രം തുടങ്ങിയ പ്േോഴ്ുേളിൽ പരീക്ഷണ 
ശോലപയ ആശ്രയിച്ചുള്ള രോപ്യോഗിേപരിശീലനം നൽകുന്നു. 

• എം. എ. പ്രോഗ്ോം വിേയേരമോയി പൂർത്തീേരിക്കോൻ അധയോപേപ്മൽപ്നോട്ടത്തിൽ 
നവീനോശയങ്ങൾ ഉൾപക്കോള്ളുന്നതും രീതിശോസ്ത്രഭദ്രതയള്ളതുമോയ രബന്ധം 
തയ്യോറോക്കുന്നു. 

• പ്േോഴ്ുേളപട സവഭോവമനുസരിച്്ച ആവശയപമേിൽ അതത് പ്മഖലേളിൽ 
രശസ്തമോയ സ്ഥോപനങ്ങൾ സന്ദർശിച്്ച ഹ്രസവേോലരോപ്യോഗിേപരിശീലനത്തിന് 
അവസരപമോരുക്കുന്നു.  

 

 ഠനെിത്തെയം  രീക്ഷയത്തെയം മാധയമം 

ഭോഷോസർവേലോശോല എന്ന നിലയിൽ അധയോപനം, അധയയനം, പരീക്ഷ എന്നിവയപട  
മോധയമം മലയോളഭോഷയോയിരിക്കും.  മലയോളഭോഷയിലൂപട അറിവൽപോദ്നവം രചരണവം 
പ്രോത്സോഹിേിക്കുേ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയോളസർവേലോശോലയപട ഉന്നതമോയ 
ദ്ർശനവം ഉറച്ച ദ്ൗതയവമോണ്. 

ലഘുപ്ര ന്ധവം വാചാ രീക്ഷയം 

നോല പസമസ്റ്ററേളോയി വിനയസിച്ചിരിക്കുന്ന എം.എ. പ്രോഗ്ോമിപെ അവസോന 
പസമസ്റ്ററിൽ ദ്ത്തപ്ശഖരണത്തിപെയം ഭോഷോശോസ്ത്രവിശേലനത്തിപെയം അടിസ്ഥോന 
ത്തിൽ രീതിശോസ്ത്രബദ്ധമോയി ഒരു രബന്ധം തയോറോക്കി സമർേിപ്ക്കണ്തുണ്്. ഭോഷയപട 
വിവിധ രോപ്യോഗിേതലങ്ങളം വയവഹോരരൂപങ്ങളം പഠനവിപ്ധയമോക്കുന്നു. ആദ്യ 
പസമസ്റ്ററേളിൽ പഠിച്ച സസദ്ധോന്തിേ-ഭോഷോപഗ്ഥനമോതൃേേൾ രപ്യോഗത്തിൽ 
പേോണ്ടുവരോനുള്ള പരിശീലനമോയി രബന്ധരചന രൂപപേടുന്നു. രബന്ധത്തിന് 
കൃതയമോയ ഒരു സസ്റ്റൽ ഷീറ്റ് മോതൃേയണ്്. രബന്ധം നിർബന്ധമോയം യണീപ്ക്കോഡ് 
പ്ഫോണ്ിൽ ആയിരിക്കണം എന്നു നിഷ്േർഷിച്ചിട്ടുണ്്. രബന്ധപത്ത അടിസ്ഥോനമോക്കി ഒരു 
വോചോപരീക്ഷ അഥവോ സവവ നടത്തുന്നു. പുറപ്മ നിന്നുള്ള വിഷയവിദ്ഗ്ധപെ 
പ്നതൃതവത്തിലോയിരിക്കും സവവ നടക്കുന്നത്. പരമോവധി നോല് പക്രഡിറ്റ് (രബന്ധത്തിന് 
70 മോർക്കും വോചോപരീക്ഷക്്ക 30 മോർക്കും ആണുള്ളത്. 

 

ഇലെൺഷിപ്പ ്

പഠനേോലത്തിനിടയിൽ വിദ്യോർഥിേൾക്്ക അധിേസനപുണി പ്നടുന്നതിപെ ഭോഗമോയി 
നോല് ആഴ്ചേൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇപ്െൺഷിേ് അപെേിൽ ഒരു ഹ്രസവഗപ്വഷണം ഈ 
പ്േോഴ്സിപെ ഭോഗമോയി പചയ്യോവന്നതോണ്. ഭോഷോസോപ്േതിേതോഗപ്വഷണ 
പ്േന്ദ്രങ്ങപ്ളോ, ഭോഷോശോസ്ത്രഗപ്വഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന വിവിധ സ്ഥോപനങ്ങപ്ളോ 
ഇപ്െൺഷിേിനോയി തിരപഞ്ഞടുക്കോവന്നതോണ്. അപെേിൽ ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിൽ 
അംഗീകൃത ഗപ്വഷണമോർഗദ്ർശിപ്യോപടോേം ഒരു മോസപത്ത ഗപ്വഷണം പൂർത്തിയോക്കി 
റിപ്േോർട്ട് സമർേിപ്ക്കണ്തോണ്. ഇതിനോയി വിദ്യോർഥിേൾക്്ക പ്േരളത്തിനേത്തും 
പുറത്തുമുള്ള സി.ഡിറ്റ,് സി.ഡോേ്., ഐസിപ്ഫോസ്, പസൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് ഇന്തയൻ 
ലോംപ്ഗവേസ്, മലയോളപ്ശ്രഷ്ഠഭോഷോപഠനപ്േന്ദ്രം, ഇെർനോഷണൽ സ്ൂൾ ഓഫ് 
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ദ്രവീഡിയൻ ലിംഗവിസ്റ്റിക്സ്, നോഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ ്സ്പീച്്ച ആൻഡ് ഹിയറിംഗ്, ആൾ 
ഇന്തയ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്്ച ആൻഡ് ഹിയറിംഗ്, േിർത്തോഡ്സ്, വിവിധ 
സർവേലോശോലേളിപലയം സ്ഥോപനങ്ങളിപലയം ഭോഷോശോസ്ത്ര-ഭോഷോഗപ്വഷണ 
വകുപ്പുേൾ തുടങ്ങിയവയിപല പസൗേരയം രപ്യോേനപേടുത്തോവന്നതോണ്. ഇപ്െൺഷിേി 
പെ അവസോനം വിദ്യോർഥിേൾ വിശദ്റിപ്േോർട്ട ്സമർേിപ്ക്കണ്തോണ്. 

അെിസ്ഥാനത്തസൌകരയം 

തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛൻ മലയോളസർവേലോശോല ഭോഷോശോസ്ത്രസ്ൂളിൽ എം. എ. എം.ഫിൽ, 
പി.എച്്ച.ഡി. പ്േോഴ്ുേളോണുള്ളത്. എം. എ. ക്ലോസ്സുേൾക്കോയി സ്മോർട്ട് ക്ലോസ്സ് റൂമുേളണ്്. 
പരോേക്ടർ, സവറ്റ് പ്ബോർഡ് ഉൾപേപടയള്ള പസൗേരയങ്ങളം ഇെർപനറ്റ് 
സൗേരയപ്ത്തോട് ൂടിയള്ള േമ്പ്യൂട്ടറേളം ഈ ക്ലോുേളിൽ ഉണ്്. ൂടോപത വിദ്യോർഥിേൾക്്ക  
ഭോഷോസോപ്േതിേതയിൽ രോപ്യോഗിേപരിശീലനത്തിന് ഭോഷോശോസ്ത്രലോബിൽ രോത്ത്, 
സപത്തൺ തുടങ്ങിയവ ഇൻസ്റ്റോൾ പചയ്ത വയക്തിഗതേമ്പ്യൂട്ടർ പസൗേരയവമുണ്്. 
ഭോഷോപ്ഭദ്-ഫീൽഡ് ദ്ത്തപ്ശഖരണത്തിനോയി പ്വോയിസ് പറപ്ക്കോർഡറം മറ്റ 
പ്സോഫ്റ്റപവയറേളം ലഭയമോണ്. ഭോഷോശോസ്ത്രപ്രോഗ്ോമിപെ ഭോഗമോയി പഠനയോത്രേളം 
പരിശീലനവം നൽേോറണ്്. സോമൂഹിേരതിബദ്ധത വളർത്തുന്ന തരത്തിലള്ള ഫീൽഡ് 
വർക്കുേളം ഗൃഹസന്ദർശനവം ഭോഷോഭിന്നപ്ശഷി പ്ബോധവത്േരണവം ദ്ത്തപ്ശഖരണവം 
പരിഹോരനിർപ്േശങ്ങൾ നൽകുന്ന പദ്ധതിേളം നടേിലോക്കുന്നതിനുള്ള പസൗേരയങ്ങൾ 
ലഭയമോണ്. തീരപ്ദ്ശഭോഷോപ്ഭദ്സംരക്ഷണത്തിനുള്ള പദ്ധതിേൾക്്ക ഊന്നൽ നൽകുന്നു. 
പപോതുവോയി സർവേലോശോലയിൽ ലഭിക്കുന്ന പല സൗേരയങ്ങളം ഭോഷോശോസ്ത്ര 
വിദ്യോർഥിേൾക്കും രപ്യോേനരദ്മോയവ ആണ്. സലബ്രറിയിൽ DELNET പസൗേരയം, 
JSTOR തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പ്േർണലേളം ഇൻഫ്ലിബ് പനറ്റം ഉപപ്യോഗിക്കോനുള്ള 
സംവിധോനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്്. സർവേലോശോലേോമ്പ്യസിൽ മുഴുവൻ സമയ സവസഫ 
സൗേരയം ഉണ്്. പസമിനോർ ഉൾപേപടയള്ള പരിപോടിേൾ നടത്തോൻ ആഡിപ്റ്റോറിയങ്ങൾ, 
പ്ഹോസ്റ്റൽ സൗേരയം, പഠിതോക്കൾക്കു വോഹനസൗേരയം , േോെീൻ സൗേരയം, പ്സ്റ്റഷനറി 
പ്സ്റ്റോർ എന്നിവ സർവേലോശോലയിൽ ലഭയമോണ്. സർവേലോശോല ഒരു പ്ലോസ്റ്റിേ് വിരുദ്ധ, 
ലഹരി വിരുദ്ധ, പരിസ്ഥിതി പസൗഹോർദ്, ലിംഗനിരപ്പക്ഷ േോമ്പ്യസ് ആണ്. 

വിദ്യാർഥി രിശീലനം 

ഭോഷേളപട സമഗ്വം വസ്തുനിഷ്ഠവമോയ ശോസ്ത്രീയപഠനമോണ് ഭോഷോശോസ്ത്രം എന്ന 
വിജ്ഞോനശോഖയപട േോതലോയ രപ്മയം. ഭോഷേളപട ഘടനോപരവം ധർമ്മപരവമോയ 
സൂക്ഷ്മജ്ഞോനം ആർേിക്കുേവഴി മനുഷയമനസ്സിപെ അഗോധവം അമൂർത്തവമോയ  
രവർത്തനങ്ങപള മനസിലോക്കോൻ ഈ വിജ്ഞോനശോഖ ഉപേരിക്കുന്നു. എം. എ. 
ഭോഷോശോസ്ത്രപഠനപദ്ധതി പൂർത്തിയോക്കുന്നതിലൂപട വിദ്യോർഥിേൾ പപോതുവിൽ പ്ലോേപത്ത 
ഏപതോരു ഭോഷപയയം സവിപ്ശഷമോയി മലയോളഭോഷപ്യയം  ശോസ്ത്രീയമോയി അപഗ്ഥിച്ചു 
വിശദ്ീേരിക്കോനും മുർത്തവം   അമൂർത്തവമോയ ഭോഷോധർമങ്ങളപട അടപ്രോപ്രോന്നും 
തിരിച്ചറിഞ്ഞു വയോഖയോനിക്കോനും   സനപുണി പ്നടുന്നു. അന്തർപ്ദ്ശീയതലത്തിൽ വപര  
രപ്യോേനപേടുത്തോവന്ന മോനവവിഭവപ്ശഷി നിർമിപച്ചടുക്കുേയോണ് ഈ 
പഠനപദ്ധതിയപട ലക്ഷയം. ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ സസദ്ധോന്തിേപ്മഖലയിലം   
രയക്തപ്മഖലയിലം  രവർത്തിക്കോൻ പരയോപ്തമോകുന്ന സനപുണിവിേസനം പഠനപദ്ധതി 
വിഭോവനം പചയ്യുന്നുണ്്. അപ്തോപടോേം ഭോഷോസോപ്േതിേതയിൽ മലയോളത്തിപെ മിേവ ്
അന്തർപ്ദ്ശീയതലത്തിൽ ഉറേിപച്ചടുക്കോനുള്ള പ്ശഷീവിേസനവം  ഈ പഠനപദ്ധതിയിൽ 
നിക്ഷിപ്തമോണ്. സമൂഹത്തിപെ സർവവിധഭോഷോപുപ്രോഗതിക്കും പ്വണ്ി യത്നിക്കോനുള്ള 
സനപുണി ഭോഷോശോസ്ത്രപഠനത്തിലൂപട വിദ്യോർഥിേൾ പ്നടുന്നു. 
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തുഞ്ചത്തെഴുെച്ഛൻ മലയാളസർവകലാശാല  

    ത്ത ാതുഫലപ്രാപ്തി ( ി.ഒ) 

 

 ി.ഒ 1.   

മലയോളഭോഷയപട വളർച്ചയ്ക്കം വിേോസത്തിനും പ്വണ്ി രവർത്തിക്കുേ. അതിപെ 
വിജ്ഞോനപദ്വി ഉയർത്തുന്ന േർമ്മപരിപോടിേൾ ഏപറ്റടുത്ത് നടത്തുന്നതിനുള്ള 
മപ്നോഭോവം വളർത്തുേ. വിജ്ഞോനസമൂഹത്തിപെ വിേോസത്തിൽ മോതൃഭോഷയ്ക്കള്ള പങ്കു 
തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്ബോധയപേടുത്തുേ. ഭോഷയപട ആദ്ോനരദ്ോനപ്ശഷി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് 
പ്ലോേവിജ്ഞോനത്തിപ്ലക്കുള്ള േവോടമോയി മലയോളഭോഷപയ മോറ്റിത്തീർക്കുേ.  

 ി.ഒ 2.   

വിമർശനോത്മേപ്ബോധം സേവരിക്കുേ. വയക്തിപരവം സോമൂഹിേവം സ്ഥോപനപരവമോയ 
വിഷയങ്ങളിൽ ശോസ്ത്രീയസമീപനപ്ത്തോപട സവോഭിരോയരൂപേരണപ്ശഷി പ്നടുേ. 
സർവേലോശോലോതലങ്ങളിൽ സമസ്തവിഷയങ്ങളം മലയോളമോധയമത്തിൽ 
അവതരിേിക്കോനുള്ള ആത്മവിശവോസം പപോതുസമൂഹത്തിൽ വളർത്തുേ.  

 ി.ഒ 3.   

സവയംപ്രരിതമോയി ആേീവനോന്തം പഠന - ഗപ്വഷണ രവർത്തനങ്ങൾക്്ക സമർേിക്കുേ. 
സവജ്ഞോനിേപ്മഖലേളിലം സോപ്േതിേപ്മഖലേളിലം സംഭവിക്കുന്ന 
പരിണോമങ്ങളൾപക്കോണ്് വളരുേ. വിവിധസന്ദർഭങ്ങളിൽ സമൂഹം പ്നരിടുന്ന 
രതിസന്ധിേപള അഭിമുഖീേരിക്കുന്നതിനും  രശ്നപരിഹോരത്തിന് യത്നിക്കുന്നതിനും 
സജ്ജരോയ േനതപയ വോർപത്തടുക്കുേ. 

 ി.ഒ 4.    

ഭരണഘടനോമൂലയങ്ങൾ ഉൾപക്കോള്ളുന്നതിനും ഭരണഘടനോധോർമിേതയ്ക്കനുസരിച്്ച 
സമൂഹത്തിപല മറ്റ് അംഗങ്ങപ്ളോട് പപരുമോറന്നതിനും പ്ശഷിയോർേിക്കുേ. 
പ്േരളസമൂഹത്തിപെ പുനർനിർമോണരക്രിയയിൽ പലവിധത്തിൽ പേോളിേൾ 
ആകുന്നതിന് േനതപയ രോപ്തരോക്കുേ  
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എം.എ. ഭോഷോശോസ്ത്രം 

പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി ( ി.എസ്.ഒ)  

 ി.എസ.്ഒ1 
ഭോഷണസവനം മുതൽ വോേയതലം വപരയള്ള  ഭോഷയപട ഘടനയം രപ്യോഗവം 

സംബന്ധിച്ച സസദ്ധോന്തിേവം രോപ്യോഗിേവമോയ അറിവ് മലയോളത്തിപെ 

സന്ദർഭത്തിൽ വിശദ്മോക്കുേ. 

 ി.എസ.്ഒ2 

സസദ്ധോന്തിേവം അന്തർസവജ്ഞോനിേവമോയ വീക്ഷണങ്ങളിലൂപടയം  

ഭോഷോപഗ്ഥനപദ്ധതിേളിലൂപടയം മലയോളത്തിപെ വിമർശനോത്മേ 

ഭോഷോഗപ്വഷണങ്ങൾ രൂപേൽേന പചയ്യുേ. 

 ി.എസ.്ഒ3 

മലയോളഭോഷയപട പരിണോമരക്രിയയം സവവിധയവം 

സോമൂഹിേസവതവനിർമ്മിതിയിൽ ഉൾപേട്ടിരിക്കുന്നപതങ്ങപനപയന്നു 

പഠനവിപ്ധയമോക്കി വിലയിരു ത്തുേ. 

 ി.എസ.്ഒ 4 

സസദ്ധോന്തിേവം രോപ്യോഗിേവം അന്തർസവജ്ഞോനിേവമോയ ആധുനിേ 

ഭോഷോശോസ്ത്രവീക്ഷണങ്ങൾ/പഠനമോതൃേേൾ മോതൃഭോഷയിൽ 

അവതരിേിക്കുന്നതിനുള്ള നയങ്ങൾ വിേസിേിക്കുേ. 

 ി.എസ.്ഒ 5 

ഊർേിതവിേസനം സോധയമോക്കുന്നതിനോയി ഭോഷോവയതയോസങ്ങൾക്കതീതമോയി 

സോമൂഹിേവം സോംസ്കോരിേവമോയ ധോർമ്മിേത സംരക്ഷിച്ചുപേോണ്് 

ഭോഷണവിഭോഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭരണഘടനോമൂലയങ്ങളപട സംരക്ഷണം 

ുസോധയമോക്കുേ. 

 ി.എസ.്ഒ 6 

ആപ്ഗോളനിലവോരങ്ങളമോയി തോരതമയപേടുത്തുപ്മ്പ്യോൾ രോപ്ദ്ശിേഭോഷേളിൽ 

നിലനിൽക്കുന്ന സോപ്േതിേ അസന്തുലിതോവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനോവശയമോയ 

ഭോഷോസോപ്േതിേസനപുണി വിേസിേിക്കുേ. 

 ി.എസ.്ഒ7 
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ആപ്ഗോള അക്കോദ്മിേചട്ടക്കൂടിപന സമ്പുഷ്ടമോക്കുംവിധം തപ്േശീയഭോഷോ 

പരിജ്ഞോനപത്ത അടിസ്ഥോനമോക്കി അക്കോദ്മിേമോതൃേേൾ തയോറോക്കുേ. 

 

 

എം.എ. ഭ്ാഷാശാസ്ത്രം 

സവിലശഷ ഫലാധിഷ്ഠിതലപ്രാഗ്ാം 

     ത്തസമസ്റ്റർപ്രകാരം 

  
 
 
ത്തസമസ്റ്റർ 1 
 

മു
ഖയം
-
ഐ
ച്ഛി
േം 

പ്േോ
ഴ്സ് 
നമ്പ്യർ 

പ്േോഴ്സ് പ്പര ് പക്ര
ഡി
റ്റ് 

അേം
മോർ
ക്്ക 

പു
റം
മോ
ർ
ക്്ക 

അേംമൂലയനി
ർണയനം 

ബോഹയമൂലയ
നിർണയ
നം 

മു
ഖയം 

MUCC1
001 

മലയോളഭോഷയ
പടവിജ്ഞോനപ
ദ്വി 

4 30 70 • പസ
മിനോ
ർ 

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീ
ക്ഷ 

• ഹോേ
ർ 

 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

മു
ഖയം 

MULIN 
1102 

ഭോഷോശോസ്ത്രം -
സോമോനയതതവ
ങ്ങൾ 

4 30 70 • പസ
മിനോ
ർ 

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീ
ക്ഷ 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 



12 
 

• ഹോേ
ർ 

•  
മു
ഖയം 

MULIN 
1103 

സവനവിജ്ഞോ
നം 

4 30 70 • പസ
മിനോ
ർ 

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീ
ക്ഷ 

• ഹോേ
ർ 
 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

മു
ഖയം 

MULIN 
1104 

സവനിമവി
ജ്ഞോനം 

4 30 70 • പസ
മിനോ
ർ 

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീ
ക്ഷ 

           
ഹോേർ 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

മു
ഖയം 

MULIN 
1105 

രൂപവിജ്ഞോനം 4 30 70 • പസ
മിനോ
ർ 

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീ
ക്ഷ 
ഹോേ

ർ 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

  ആത്തക ത്തെഡിറ്റ ്20     
 

 
 
 
ത്തസമസ്റ്റർ 2 
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മുഖയം
-
ഐ
ച്ഛിേം 

പ്േോ
ഴ്സ് 
നമ്പ്യ
ർ 

പ്േോഴ്സ് പ്പര ് പക്ര
ഡിറ്റ ്

അ
േം 
മോർ
ക്്ക 

പുറം 
മോർ
ക്്ക 

അേം 
മൂലയനിർണയ
നം 

ബോഹയമൂലയനി
ർണയനം 

മുഖയം MU 
LIN 
1206 

വോേയവിജ്ഞോ
നം-1 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

• ഹോേർ 
 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

മുഖയം MU 
LIN 
1207 

അർഥവിജ്ഞോ
നം 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

• ഹോേർ 
•  

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

മുഖയം MU 
LIN 
1208 

േമ്പ്യൂട്ടർ 
ഭോഷോശോസ്ത്രം 
-1 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

• ഹോേർ 
 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

മുഖയം MU 
LIN 
1209 

സോമൂഹിേ 
ഭോഷോശോസ്ത്രം 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 
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സ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 
ഹോേർ 

മുഖയം MU 
LIN 
1210 

ദ്രോവിഡഭോഷോ
പഠനവം 
മലയോളഭോഷോ
ചരിത്രവം 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 
ഹോേർ 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

    ആത്തക ത്തെഡിറ്റ ്20     
 
 
ത്തസമസ്റ്റർ 3 
 

മുഖയം-
ഐച്ഛിേം 

പ്േോ
ഴ്സ ്
നമ്പ്യ
ർ 

പ്േോഴ്സ് പ്പര ് പക്ര
ഡിറ്റ ്

അ
േം 
മോ
ർ
ക്്ക 

പു
റം 
മോ
ർ
ക്്ക 

അേം 
മൂലയനിർണയ
നം 

ബോഹയമൂലയ
നിർണയനം 

മുഖയം MU 
LIN 
1311 

വോേയവിജ്ഞോ
നം-2 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീ
ക്ഷ 

• ഹോേ
ർ 

 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

മുഖയം MU 
LIN 
1312 

േമ്പ്യൂട്ടർ 
ഭോഷോശോസ്ത്രം
- 2 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീ
ക്ഷ 

• ഹോേ
ർ 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 
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•  
ഐച്ഛിേം MU 

LIN 
1313 

ഭോഷോപ്ബോധ
നം 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീ
ക്ഷ 

• ഹോേ
ർ 
 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

ഐച്ഛിേം MU 
LIN 
1314 

ക്ലിനിക്കൽ 
ഭോഷോശോസ്ത്രം 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീ
ക്ഷ 
ഹോേർ 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

ബോഹയ
ഐച്ഛിേം 

MU 
LIN 
1315 

മലയോളം 
േമ്പ്യൂട്ടിംഗ ്

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീ
ക്ഷ 
ഹോേർ 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

ബോഹയ
ഐച്ഛിേം 

MU 
LIN 
1316 

ഭോഷോശോസ്ത്ര
വം 
സോഹിതയവം 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീ
ക്ഷ 

• ഹോേ
ർ 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 
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ബോഹയ
ഐച്ഛിേം 

MU 
LIN 
1317 

സശലീ 
വിജ്ഞോനം 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീ
ക്ഷ 

• ഹോേ
ർ 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

ബോഹയ
ഐച്ഛിേം 

MU 
LIN 
1318 

മലയോളഭോ
ഷോസൂത്രണം 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീ
ക്ഷ 

• ഹോേ
ർ 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

ബോഹയ
ഐച്ഛിേം 

MU 
LIN 
1319 

പരിസ്ഥിതി 
ഭോഷോശോസ്ത്രം 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീ
ക്ഷ 

• ഹോേ
ർ 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

ഐച്ഛിേം MU 
LIN 
1320 

ഇപ്െൺഷിേ് 
/ഹ്രസവേോല
ഗപ്വഷണം 

2 50 - • റിപ്േോ
ർട്ട് 
മൂലയനി
ർണ
യം 

- 

        ആത്തക ത്തെഡിറ്റ ്
20 

    

 
 
ത്തസമസ്റ്റർ 4 
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മുഖയം
-
ഐ
ച്ഛിേം 

പ്േോ
ഴ്സ് 
നമ്പ്യ
ർ 

പ്േോഴ്സ് പ്പര ് പക്ര
ഡിറ്റ ്

അ
േം 
മോർ
ക്്ക 

പുറം 
മോർ
ക്്ക 

അേം 
മൂലയനിർണയ
നം 

ബോഹയമൂലയനി
ർണയനം 

മുഖയം MU 
LIN 
1421 

േമ്പ്യൂട്ടർ 
അധിഷ്ഠിത 
നിഘണ്ടുവി
ജ്ഞോനം 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

• ഹോേർ 
 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

മുഖയം MU 
LIN 
1422 

ഫീൽഡ് 
ഭോഷോശോസ്ത്രം 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

• ഹോേർ 
•  

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

മുഖയം MU 
LIN 
1423 

ഗപ്വഷണരീ
തിശോസ്ത്രവം 
രബന്ധരചന
യം 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

• ഹോേർ 
 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

ഐ
ച്ഛിേം 

MU 
LIN 
1424 

വിവർത്തനപഠ
നം 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 
ഹോേർ 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 
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ഐ
ച്ഛിേം 

MU 
LIN 
1425 

ഗണമോതൃേോ
വിജ്ഞോനം 

4 30 70 • പസമി
നോർ  

• അ
സസ
ൻപമ
െ് 

• മധയ
പസമ
സ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 
ഹോേർ 

അവസോന
പസമസ്റ്റർ 
പരീക്ഷ 

      ആത്തക ത്തെഡിറ്റ് 20     
 

 

 

 

ത്തസമസ്റ്റർ  ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി, 

ലകാഴ്സിത്തെ ഉള്ളെക്കം, സൂചന 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 1 

മുഖയം 

CORE: MUCC1001 മലയാളഭ്ാഷയത്തെ വിജ്ഞാന ദ്വി  4 െഡിറ്റ് 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ. 1 മോതൃഭോഷയം സോമൂഹയവിേസനവം തമ്മിലള്ള ബന്ധം 
മനസ്സിലോക്കോൻ. 

സി.ഒ. 2 സോപ്േതിേത, ശോസ്ത്രം, അക്കോദ്മിേം,രോഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ 
പ്മഖലേളിലള്ള മലയോളത്തിപെ വിേോസം പ്വർതിരിക്കോൻ. 

സി.ഒ. 3  സോമൂഹയനീതിയിലധിഷ്ഠിതമോയ രോഷ്ട്രീയവിശേലനം നടത്തോൻ. 

സി.ഒ. 4 ഭോഷോസോപ്േതിേതയിലധിഷ്ഠിതമോയ സേല്പനങ്ങൾ 
രൂപീേരിക്കോൻ 

സി.ഒ. 5  ഭോഷ, സോപ്േതിേത,നിഘണ്ടു എന്നിവ രൂപപേടുത്തുന്നതിനുള്ള 
സിദ്ധി വിേസിേിക്കോൻ. 

സി.ഒ. 6  മോതൃഭോഷോവിേസനത്തിൽ  തർേമയ്ക്കള്ള രസക്തി തിരിച്ചറിയോൻ. 
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ലകാഴ്സിത്തെ ഉള്ളെക്കം:  

ത്തസമസ്റ്റർ 1  

MU CC 1001 മലയാളഭ്ാഷയത്തെ വിജ്ഞാന ദ്വി 

നപ്വോത്ഥോനേോലം മുതൽ സവജ്ഞോനിേം, വിദ്യോഭയോസം, സോപ്േതിേം, രോഷ്ട്രീയം എന്നീ 
രംഗങ്ങളിൽ മലയോളഭോഷ പ്നടുന്ന വളർച്ച പരിചയപേടുത്തുന്നതോണ് ഈ പ്പേർ. 

യൂണിറ്്റ 1 

നപ്വോത്ഥോനവം മലയോളഭോഷോവപ്ബോധവം:- പ്േോളനീേരണവം മോതൃഭോഷയം. 
പ്ലോേഭോഷേളിൽ മലയോളത്തിപെ സ്ഥോനം, നപ്വോത്ഥോനവം പ്േരളം, മലയോളം എന്നീ 
സേൽേനങ്ങളപട വളർച്ചയം - മോതൃഭോഷയ്ക്ക് പ്വണ്ിയള്ള ശ്രമങ്ങൾ - മക്തിതങ്ങൾ, 
പ്േോർജ്ജ് മോത്തൻ, എ.ആർ. രോേരോേവർമ്മ, പഠനമോധയമം, ഐേയപ്േരളം എന്ന 
സേൽേം, ഐേയപ്േരളരസ്ഥോനം. 

വിലശഷ ഠനം 

▪ പ്േോർജ്ജ് മോത്തൻ, 'ബോലോഭയസനപത്തക്കുറിച്്ച ഒരു രസംഗം' (മൂന്നോം ഖണ്ഡം 
മോത്രം) (1867)(പ്ഡോ. സോമുവൽ ചന്ദനേള്ളി, റവ. പ്േോർജ്ജ് മോത്തൻ - കൃതിേളം 
പഠനവം, പു. 435 - 447) 

▪ മക്തിതങ്ങൾ, 'തമിഴുരോേയം മുതൽ മലയോളരോേയനിവോസിേളോയ മുസ്ിംേനവം 
വിദ്യോഭയോസവം' 

(മക്തി തങ്ങളപട സമ്പൂർണ്ണ കൃതിേൾ, പ്േരള ഇസ് ലോമിേ് മിഷൻ, തിരൂർ 6, 1981) 

▪ എ.ആർ. രോേരോേവർമ്മ, 'നോട്ടുഭോഷോവിദ്യോഭയോസം' (എ. ആർ. 
രോേരോേവർമ്മയപട പതരപഞ്ഞടുത്ത രബന്ധങ്ങൾ, രഞ്ജിമ പബ്ലിപ്ക്കഷൻസ്, 
മോമ്മൂട,് 1987) 

▪ സപ്ഹോദ്രൻ അയ്യേൻ, മലയോളഭോഷയപട അഭിവൃദ്ധിമോർഗ്ഗം (1934)  
(സപ്ഹോദ്രൻ അയ്യേൻ: േീവിതവം കൃതിേളം എം.പി. ഷീേ (എഡി.)  സമത്രി 
ബുേ് സ്, തിരുവനന്തപുരം, 2010) 

▪ ഗൂഗി വോ തി ഓംപ്ഗോ, ആഫ്രിക്കൻ സോഹിതയത്തിപെ ഭോഷ (മനസ്സിപെ 
അപപ്േോളനീേരണം) 

▪ തോയോട്ട് ശേരൻ, മോനസിേമോയ അടിമത്തം (ഇന്തയൻ വിദ്യോഭയോസം 
നൂറ്റോണ്ടുേളിലൂപട) 

 

യൂണിറ്്റ 2 

ഭോഷയപട മോനേീേരണവം ആധുനിേീേരണവം.  

വോപമോഴിയിൽ നിന്ന് വരപമോഴിയിപ്ലക്്ക, മലയോളം അക്കങ്ങൾ, സോഹിതയചരിത്രങ്ങൾ, 
നിഘണ്ടുക്കളപട വരവ്, രോപ്ദ്ശിേഭോഷോപ്ഭദ്ങ്ങപളക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ്, 
ലേ് സിപ്ക്കോഗ്ോഫി, അച്ചടി, പത്രം, പത്രഭോഷ, മോധയമഭോഷ, ഭോഷോസോപ്േതിേത: മലയോളം 
സടേ് സററ്റർ, ലിപിയപട പരിണോമം, ലിപി പരിഷ് േരണേമ്മറ്റിേൾ, അച്ചടി: പുതിയ ലിപി, 
േമ്പ്യൂട്ടർ മലയോളം, മലയോളം പ്സോഫ്റ്റ് പവയർ, അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ, സ്ഥോപനങ്ങൾ. 

വിലശഷ ഠനം 
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▪ ഇ. വി. രോമകൃഷ്ണൻ,  'വർത്തമോനപത്രങ്ങളപടയം അച്ചടിയന്ത്രങ്ങളപടയം 
വയോപനപ്ത്തോപട മലയോളിയപട സോഹിതയ സേൽേനങ്ങളിലം 
ഭോഷോവയവഹോരങ്ങളിലം സംഭവിച്ച മോറ്റങ്ങൾ' 

(എം. എൻ. വിേയൻ (എഡി.) നമ്മുപട സോഹിതയം, നമ്മുപട സമൂഹം, വോലയം 2) 

▪ ടി. ബി. പ്വണുപ്ഗോപോലേണിക്കർ, 'മലയോള ലിപി പരിഷ് േരണം: ഭൂതവം ഭോവിയം'   

(േനപഥം, നവം. 2009). 

▪ സപ്ന്തോഷ് പ്തോട്ടുങ്ങൽ, 'യൂനിപ്ക്കോഡ് മലയോളത്തിൽ - സംഭവിക്കുന്നപതന്ത്?'  

(േനപഥം, നവം. 2009). 

▪ നിഖിൽ നമ്പ്യയോർ, വിമൽ പ്േോസഫ്, 'മലയോളം ഇൻസ് ക്രിപ്ഷൻ േീപ്ബോർഡ്  
എങ്ങപന ഉപപ്യോഗിക്കോം?' (േനപഥം, നവം. 2009). 

▪ എം. മുകുന്ദൻ, 'ഒരു സോക്ഷോൽ തിയ്യൻ മപറ്റോരു തിയ്യപ്നോട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയപ്മോ?' 

 (മോതൃഭൂമി ആഴ്ചേതിേ്, 2010 േനു. 24 - 30) 

യൂണിറ്്റ 3 

വിജ്ഞാനഭ്ാഷ 

വിജ്ഞോനഭോഷപയന്ന നിലയിൽ പപത്തോമ്പ്യതോം നൂറ്റോണ്ടുവപരയള്ള മലയോളത്തിപെ 
വളർച്ച, വിജ്ഞോനഭോഷയപട വിേോസം, വിജ്ഞോനപ്േോശങ്ങൾ, മലയോള 
പദ്പ്േോശത്തിപെ ആധുനിേീേരണം. അർത്ഥപരിണോമം, വിവർത്തനഗ്ന്ഥങ്ങൾ, 
ശോസ്ത്രഗ്ന്ഥങ്ങൾ, ഭൗതിേശോസ്ത്രങ്ങൾ, സോമൂഹയശോസ്ത്രം, ഇന്തയൻ ഭോഷേളിൽ നിന്നുള്ള 
വിവർത്തനം. ഇംഗ്ലീഷ് ഭോഷയിൽ നിന്നുള്ള വിവർത്തനങ്ങൾ, മറ്റ പ്ലോേഭോഷേളിൽ 
നിന്നുള്ള വിവർത്തനങ്ങൾ, സോപ്േതിേപദ്ങ്ങൾ, സോപ്േതിേപദ്സൂചി, 
പോഠപുസ്തേക്കമ്മിറ്റി, മോതൃഭോഷോവിദ്യോലയങ്ങൾ ഉപരിവിദ്യോഭയോസവം മോതൃഭോഷയം, രകൃതി 
ശോസ്ത്ര - സോമൂഹയശോസ്ത്രപഠനം മലയോളമോധയമത്തിൽ. 

വിലശഷ ഠനം 

▪ പേ. പ്സതുരോമൻ, 'ഉന്നതവിദ്യോഭയോസം' (മലയോളത്തിപെ ഭോവി, പേട്ടുേഥേളപട 
അടിസ്ഥോനം എന്ന അധയോയം. പു. 104 - 123) 

▪ പ്േോഹന്നസ് പ്ഫ്രോൺ പ്മയർ, രകൃതിശോസ്ത്രത്തിപല സമർേണ പ്ലഖനം (1883)  
(േോവമ്പ്യോയി ബോലകൃഷ്ണൻ, മലയോള ശോസ്ത്രസോഹിതയ രസ്ഥോനം ഒരു പഠനം - 
അനുബന്ധം) 

▪ പ്േോസഫ് മുണ്പ്േരി, മലയോളഭോഷയം ശോസ്ത്രഗ്ന്ഥങ്ങളം, (ഭരണഭോഷ,  1935) 
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നിർണയവോദ്ത്തിനുമിടയിൽ, മോതൃഭോഷയ്ക്ക പ്വണ്ിയള്ള സമരം, 2014. 
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ഭരണഭോഷ - മലയോള ഭോഷയപട ഭരണപരവം രോഷ്ട്രീയവമോയ വിേോസം   

ഭരണഭോഷയം േനോധിപതയവൽക്കരണവം, പ്ലോേമോതൃഭോഷോദ്ിനം, ഇന്തയൻ 
ഭരണഘടനയിൽ ഭോഷേളപട സ്ഥോനം, മലബോർ, പേോച്ചി, തിരുവിതോംൂർ 
എന്നിവിടങ്ങളിപല ഭരണമണ്ഡലത്തിൽ മലയോളഭോഷയ്ക്കണ്ോയിരുന്ന സ്ഥോനം. 
ഭരണഭോഷയ്ക്കള്ള േമ്മീഷൻ, പ്േോമോട്ടിൽ അചുതപ്മപ്നോൻ േമ്മീഷൻ. ഔപ്ദ്യോഗിേ ഭോഷോ 
രഖയോപനം 1969. പ്േോടതിഭോഷ - നപ്രന്ദ്രൻ േമ്മീഷൻ - ഭരണഭോഷോപ്രോത്സോഹന 
നടപടിേൾ - േിെോ തോലൂക്്ക തല ഔപ്ദ്യോഗിേഭോഷോസമിതിേൾ, ഭോഷയ്ക്കപ്വണ്ിയള്ള 
രസ്ഥോനങ്ങൾ. 

വിലശഷ ഠനം: 

▪ ശൂരനോട്ടുകുഞ്ഞൻപിള്ള, 'മലയോളം ഭരണഭോഷോപദ്വിയിപ്ലക്്ക' (ഭരണഭോഷ, 
ഇൻഫർപ്മഷൻ ആെ് പബ്ലിേ് റിപ്ലഷൻസ് വകുേ്, പ്േരള സർക്കോർ). 

▪ േസ്റ്റിസ് നപ്രന്ദ്രൻ, 1. 'മലയോളം പ്േോടതിേളിൽ'(ഭരണഭോഷ)  

2. നപ്രന്ദ്രൻ േമ്മീഷൻ റിപ്േോർട്ട് - സംഗ്ഹം (ഔപ്ദ്യോഗിേ ഭോഷോസംബന്ധമോയി 
പ്േരള സർക്കോർ പുറപേടുവിച്ച രധോന ഉത്തരവേളം സർക്കുലറേളം, 
അനുബന്ധം 1, പ്േരള സർക്കോർ, 2002) 

▪ പി. പ്ഗോവിന്ദേിള്ള, 'ഭോഷയപട രോഷ്ട്രീയം'  

▪ ടി. ടി. ശ്രീകുമോർ, 'ഭോഷോരതിസന്ധിയപട സോമൂഹയ പശ്ചോത്തലം' (വിജ്ഞോന 
സേരളി, 1990 ജൂലോയ് ) 

▪ പ്േോർജ്ജ് ഇരുമ്പ്യയം, 'മലയോള സംരക്ഷണം, എന്തിന്'? എങ്ങപന? (മലയോളവം 
മലയോളിയം, േറെ് ബുേ് സ്, തൃശൂർ 1992). 

▪ എം. എൻ. വിേയൻ, 'ഭോഷ സംസ് േോരം വിദ്യോഭയോസം' (നമ്മുപട ഭോഷ, നമ്മുപട 
സംസ് േോരം, എഡി. േോവമ്പ്യോയി ബോലകൃഷ്ണൻ) 

▪ എം. വി. പ്തോമസ്, പ്ദ്ശീപ്യോദ്്ഗ്ഥനം: രോപ്ദ്ശിേഭോഷേളിലൂപട (ഭരണഭോഷോ 
രശ് നങ്ങൾ, പ്േരളഭോഷോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ). 
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 ഠനം-
സമയം 
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ണ്ഡലം- 
സമയം 

സി.
ഒ.1 

മോതൃഭോഷയം 
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4 
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An 
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സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE  ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
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ത്തക.സി  വിവരതലം 
(Knowledge Category) 
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Co 
Pr 

Me 
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രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 1 

മുഖയവിഷയം: : MLIN 1102 ഭ്ാഷാശാസ്ത്രം - സാമാനയതതവങ്ങൾ (4 െഡിറ്റ)് 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ. 1 ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ അടിസ്ഥോനധോരണേൾ വിശദ്ീേരിക്കോൻ 

സി.ഒ. 2 ഭോഷോഘടനോവിശേലനസവദ്ഗ്ധയം സംപ്ക്ഷപിക്കോൻ 

സി.ഒ. 3  ഭോഷോപഠനസമീപനരീതിേൾ മലയോളഭോഷോസന്ദർഭത്തിൽ 
പ്വർതിരിച്ചറിയോൻ 

സി.ഒ. 4 ഭോഷോകുടുംബവർഗീേരണപദ്ധതിേൾ തിരിച്ചറിയോൻ 

സി.ഒ. 5  ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ അന്തർസവജ്ഞോനിേഇടപപടലേളം 
രീതിശോസ്ത്രവം വിവരിക്കോൻ 
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സി.ഒ. 6  രയക്തഭോഷോശോസ്ത്രപ്മഖലേൾ സോമോനയമോയി തിരിച്ചറിയോൻ 

സി.ഒ. 7 ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ ആധുനിേരസക്തി മനസ്സിലോക്കി 
പഠനരവർത്തനപ്മഖല തിരപഞ്ഞടുക്കോൻ 

ലകാഴ്സ്  ഉള്ളെക്കം: 

യൂണിറ്്റ 1 

േന്തുസംപ്വദ്നരീതിേൾ, ഭോഷയപട നിർവചനം. മനുഷയഭോഷയപട സോമോനയ 

ലക്ഷണങ്ങൾ - ഭോഷയം ഭോഷണവം തമ്മിലള്ള വയോവർത്തനം. 

ഭോഷോശോസ്ത്രം - സവഭോവം. ലക്ഷയം, ശോസ്ത്രീയതയപട സവഭോവം -നിർപ്േശോത്മേതയം 

വിവരണോത്മേതയം. 

ഭോഷയപട ഘടനോസവഭോവം -സവനിമ-രൂപിമ- വോേയതലങ്ങൾ, ഭോഷയം അർത്ഥവം 

 

യൂണിറ്്റ 2 

സമീ നരീതികൾ 

ഏേേോലിേവം ബഹുേോലിേവമോയ സമീപനരീതിേൾ - ചരിത്രോത്മേഭോഷോശോസ്ത്ര 

തതവങ്ങൾ - ദ്ീർഘദൂരതോരതമയപഠനം , ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ ചരിത്രം – ലഘുപരിചയം 

ഭോഷോേക്ഷയേൾ,  ഭോഷോകുടുംബങ്ങൾ - ഇന്തയയിപല ഭോഷോകുടുംബങ്ങൾ- ദ്രോവിഡകുടുംബ 

സവഭോവം. ഭോഷോപ്ക്ഷത്രസേൽേം–കുടുംബവിഭേനത്തിനപ്പുറം. 

 

യൂണിറ്്റ 3 

ഭ്ാഷയം ഇതരവിജ്ഞാനശാഖകളം 

ഭോഷോശോസ്ത്രവം ഫിപ്ലോളേിയം. ഫിപ്ലോളേി എന്ന സോപ്േതിേനോമത്തിപെ 

അർഥപ്ഭദ്ങ്ങൾ - ചരിത്രവിജ്ഞോനീയത്തിൽ ഭോഷോജ്ഞോനത്തിനുള്ള പേ്. 

ഭോഷയംസോഹിതയവം – സശലീവിചോരം ചിഹ്നവിജ്ഞോനം - ആഖയോനശോസ്ത്രം. 

ഘടനോവോദ്വം - അനന്തരചിന്തേളം. 

ഭോഷോശോസ്ത്രവം സോമൂഹിേവിജ്ഞോനവം – ഭോഷോശോസ്ത്രവം നരവംശവിജ്ഞോനവം – 

ഭോഷോശോസ്ത്രവം നോട്ടറിവപഠനവം. 

ഭോഷോശോസ്ത്രവം ലിപിവിജ്ഞോനവം – എത്രതരം ലിപിേൾ, ലിപിവയവസ്ഥയപട പ്യോഗയത. 

ഭോഷോശോസ്ത്രവം പുരോവിജ്ഞോനീയവം. 

 

യൂണിറ്്റ 4 

വിവിധ ലമഖലകൾ 
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വിവർത്തനം, നിഘണ്ടുനിർമോണം, ഭോഷോസൂത്രണം വിദ്യോഭയോസഭോഷോശോസ്ത്രം 

,േമ്പ്യൂപ്ട്ടഷണൽ ഭോഷോശോസ്ത്രം , യന്ത്രതർേമ, ശിശുഭോഷോപഠനം 

മപ്നോഭോഷോശോസ്ത്രം – നോഡീയഭോഷോശോസ്ത്രം, സധഷണിേഭോഷോശോസ്ത്രം 

നരവംശഭോഷോശോസ്ത്രം, സോമൂഹിേഭോഷോശോസ്ത്രം, ഭോഷോപ്ഭദ്വിജ്ഞോനം, 

ഹരിതഭോഷോശോസ്ത്രം, േീവഭോഷോശോസ്ത്രം,  കുറ്റോപ്നവഷണഭോഷോശോസ്ത്രം 

 

യൂണിറ്്റ 5 

ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ ആനുേോലിേരസക്തി-ഭോഷോനോശം, ഭോഷോപുനരുജ്ജീവനം, 

േമ്പ്യൂപ്ട്ടഷണൽ ഭോഷോശോസ്ത്രം, യന്ത്രതർേമ, ഭോഷോസോപ്േതിേത, ഭോപ്ഷോത്പത്തി, 

ഭോഷോവയോപനപഠനങ്ങൾ. 
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സൂചന: 

സി.
ഒ 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി  ി
.
ഒ 

 ി.
എ
സ്
.ഒ 

സി.
ൽ 

ത്തക.
സി 

സി
ദ്ധ്ാ
ന്ത 
ഠനം 

പ്രലയാ
ഗം/ലാ
 ്/മ
ണ്ഡലം 
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സി.
ഒ1 

ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ 
അടിസ്ഥോനധോരണേൾ 
വിശദ്ീേരിക്കോൻ 

1 1,2 RE, 
Un, 
Ev 

F, C  
12 

 
0 

സി.
ഒ2 

ഭോഷോഘടനോവിശേലനസവദ്
ഗ്ധയം സംപ്ക്ഷപിക്കോൻ 

1 1 Un F, C  
12 

 
0 

സി.
ഒ3 

ഭോഷോപഠനസമീപനരീതിേൾ 
മലയോളഭോഷോസന്ദർഭത്തിൽ 
പ്വർതിരിച്ചറിയോൻ 

1,
2 

2,
3 

Un C  
12 

 
0 

സി.
ഒ4 

ഭോഷോകുടുംബവർഗീേരണപദ്ധതി
േൾ തിരിച്ചറിയോൻ 

1,
2 

3  Ap C, P  
12 

 
0 

സി.
ഒ5 

ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ 
അന്തർസവജ്ഞോനിേഇടപപടല
േളം രീതിശോസ്ത്രവം വിവരിക്കോൻ 

1,
3 

4 Un, 
Ev 

C  
12 

 
0 

സി.
ഒ6 

രയക്തഭോഷോശോസ്ത്രപ്മഖലേൾ
സോമോനയമോയി തിരിച്ചറിയോൻ 

1,
2
,
4 

4,
5 

 Ap C  
12 

 
0 

സി.
ഒ7 

ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ 
ആധുനിേരസക്തി മനസ്സിലോക്കി 
പഠനരവർത്തനപ്മഖല 
തിരപഞ്ഞടുക്കോൻ 

2 6,
7 

 Ap C, P  
12 

 
0 

 

 

 

സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 
ത്തക.സി വിവരതലം 

(Knowledge Category) 
Fa വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 
Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം(metacognitive) 
 



32 
 

 

 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 1 

മുഖയവിഷയം: MULIN 1103 സവനവിജ്ഞാനം    ( 4 െഡിറ്റ)് 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ. 1 സവനവിജ്ഞോനത്തിപല അവയവോസ്പദ്വം ശ്രവണോസ്പദ്വം 
പഭൗതിേോസ്പദ്വമോയ അടിസ്ഥോനസേൽപനങ്ങൾ 
തിരിച്ചറിയവോൻ 

സി.ഒ.2  ഒപ്രോ ഭോഷണസവനപത്തയം ഉച്ചോരണോവയവങ്ങളപട 
ചലനസവിപ്ശഷതേൾ സഹിതം വിവരിക്കുവോൻ 

സി.ഒ. 3 മലയോളത്തിപല സവനങ്ങൾ വിവിധ സോഹചരയങ്ങളിൾ 
സേവരിക്കുന്ന ഘടനോപരവം ധർമപരവമോയ 
സവിപ്ശഷതേൾ സംഗ്ഹിക്കുവോൻ 

സി.ഒ.4  ഏത് ഭോഷണസവനത്തിനും അന്തോരോഷ്ട്രസവനലിപിയനുസരിച്ചുള്ള 
അനുലിഖിതം സൃഷ്ടിക്കുവോൻ 

സി.ഒ. 5 ഭോഷണത്തിപല ഖണ്ഡോതീതസവിപ്ശഷതേളപട ധർമവം അവ 
അനുലിഖിതം പചയ്യുവോനുള്ള നടപ്പുരീതിേളം വിശദ്മോക്കുവോൻ 

സി.ഒ.6 ഭോഷണസവനങ്ങളപട പഭൗതിേസവിപ്ശഷതേൾ സവതന്ത്രപ്സോഫ്റ്റ് 
പവയറോയ രോത്തിപെ സഹോയപ്ത്തോപട വിശേലനം പചയ്യുവോൻ 

സി.ഒ.7 തനത് ഗപ്വഷണത്തിനുള്ള അടിത്തറ ആർേിക്കുവോനുതകുന്നവിധം 
സവനവിജ്ഞോനത്തിപല അനുഭവവോദ്പരവം സസദ്ധോന്തിേവമോയ 
രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തുവോൻ 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം: 

യൂണിറ്്റ 1 

സവനനിർവചനം, സവനവിജ്ഞോനത്തിപെ വിഷയപരിധി, സമീപനരീതിേൾ, 

അവയവോസ്പദ്ം, ശ്രവണോസ്പദ്ം, സവനഭൗതിേം-ഭോഷണപഥം (vocal tract) - 

ഉച്ചോരണോവയവങ്ങൾ (speech organs) –സവപ്നോൽപോദ്നം (speech production)- 

ശവസനം (respiration), സവനനം (phonation), സന്ധോനം (articulation)- പമൗഖിേം- 

അനുനോസിേം (oral-nasal) എന്ന വയോവർത്തനം-വോയരവോഹവയവസ്ഥ (air stream 

mechanism): ബഹിർഗോമി (egressive), അന്തർഗോമി (ingressive)- ശവോസപ്േോശീയം 

(pulmonic), ഗളീയം (glottalic), മുഖീയം (oral/velaric) -ശവോസദ്വോരത്തിപെ നിലേൾ 

(states of glottis) –ശവോസിതവം (voicelessness),  നോദ്ിതവം (voicing,) മന്ത്രണം 

(whisper), മർമരം (creaky voice), േണ്ഠസ്പർശം  (glottal stop) 
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യൂണിറ്്റ 2 

വയഞ്ജനങ്ങൾ (consonants) -േരണങ്ങൾ (articulators) -പ്മൽേരണം, േീഴ്േരണം 

(upper-lower), സ്ഥിരേരണം, ചലേരണം (passive-active) –നിപ്േോചം (stricture), 

അഭയോഗമം (approximation)- വയഞ്ജനവർഗീേരണം (Classification of consonants) –

സന്ധോനസ്ഥോനം (place of articulation), സന്ധോനരേോരം (manner of articulation) 

എന്നിവയനുസരിച്്ച-സഹസന്ധോനം (co-articulation): ദ്വിസന്ധോനം (double 

articulation)-ദ്വിതീയസന്ധോനം (secondary articulation): ഓഷ്ഠയരഞ്ജനം (labialization), 

തോലവയരഞ്ജനം (palatalization), മൃുതോലവയരഞ്ജനം (velarization), ഗളരഞ്ജനം 

(Pharyngalization) 

സവരങ്ങൾ (vowels)-ചുണ്ിപെയം നോവിപെയം സ്ഥിതി (tongue stricture and lip 

position)-ഉച്ചം, മധയം, നിമ്നം (high-mid-low) -അഗ്ം, പ്േന്ദ്രം, മൂലം (front-central-

back)-സംവൃതം (close), വിവൃതം (open)-മോനസവരങ്ങൾ (cardinal vowels)-ദ്വിസവരങ്ങൾ 

(diphthong) , ത്രിസവരങ്ങൾ (triphtong) 

യൂണിറ്്റ 3 

ഖണ്ഡോതീതസവിപ്ശഷതേൾ (supra-segmental features)- സദ്ർഘയം (duration, 

consonant and vowel length), ബലം (stress), സ്ഥോയി (pitch), പ്യോഗം (juncture), 

സമോപ്തി (terminal), തോനം (tone), അനുതോനം (intonation). 

യൂണിറ്്റ 4 

സവനസവരൂപപഠനം (acoustic Phonetics): ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ (sound waves)-

േോലിേതരംഗങ്ങൾ (periodic waves), അ-േോലിേതരംഗങ്ങൾ (aperiodic waves), 

ലളിതതരംഗങ്ങൾ (simple waves), സേീർണതരംഗങ്ങൾ (complex waves) –ആവൃത്തി 

(frequency), ആയോമം (amplitude), തീവ്രത (intensity), ഉച്ചത (loudness). അനുനോദ്ം 

(resonance)-ശബ്ദസവവിധയത്തിപെേോരണങ്ങൾ: സ്ഥോയി (pitch) ഉച്ചത (loudness) 

രണത (quality)സവനപസ്പക്ട്രം-ആധോരോവൃത്തി (fundamental frequency), ഉപആവൃത്തി, 

പ്ഫോർപമന്റുേൾ, ഹോർപ്മോണിക്കുേൾ, ധവളരവം (white noise) 

യൂണിറ്്റ 5 

രോപ്യോഗിേസവനവിജ്ഞോനം: സോമൂഹിേസവനവിജ്ഞോനം - കുറ്റോപ്നവഷണം, ക്ലിനിക്കൽ, 

മോധയമം, ഭോഷോധയോപനംതുടങ്ങിയപ്മഖലേളിൽസവനവിജ്ഞോനത്തിപെരപ്യോേനങ്ങൾ-

സോമോനയപരിചയം 

പ്രാലയാഗിക രിശീലനം 
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1. വിവിധ ഭോഷയിപല സവനങ്ങൾ പ്േട്ട് IPA ലിപിയിൽ എഴുതുേ 

2. രോത്ത് ഉപപ്യോഗിച്ചുള്ള പസ്പപ്ക്ട്രോഗ്ോഫിേ് വിശേലനം 
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സൂചന: 

സി.
ഒ 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി  ി
.ഒ 
 ി
.
എ
സ്
.ഒ 

സി
.എ
ൽ 

ത്തക
.
സി 

സി
ദ്ധ്ാ
ന്ത 
ഠനം 

പ്ര
ലയാ
ഗം/
ലാ ്
/മ
ണ്ഡ
ലം 

സി.
ഒ1 

സവനവിജ്ഞോനത്തിപല അവയവോസ്പദ്വം 
ശ്രവണോസ്പദ്വം പഭൗതിേോസ്പദ്വമോയ 
അടിസ്ഥോനസേൽപനങ്ങൾ 
തിരിച്ചറിയവോൻ 

1 1, 
2 

 Ap F, 
C 

 
12 

 
0 

സി.
ഒ2 

ഒപ്രോ ഭോഷണസവനപത്തയം 
ഉച്ചോരണോവയവങ്ങളപട 

1 1 Ev, 
Un,  

F, 
C 

 
12 

 
0 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat
http://cmltemu.ulschool.in/
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ചലനസവിപ്ശഷതേൾ സഹിതം 
വിവരിക്കുവോൻ 

സി.
ഒ3 

മലയോളത്തിപല സവനങ്ങൾ 
വിവിധസോഹചരയങ്ങളിൽ സേവരിക്കുന്ന 
ഘടനോപരവം ധർമപരവമോയ 
സവിപ്ശഷതേൾ സംഗ്ഹിക്കുവോൻ 

1, 
2 

1 2 Un C  
12 

 
0 

സി.
ഒ4 

ഏത് ഭോഷണസവനത്തിനും 
അന്തോരോഷ്ട്രസവനലിപിയനുസരിച്ചുള്ള 
അനുലിഖിതം സൃഷ്ടിക്കുവോൻ 

1 1 Cr C, 
P 

 
12 

 
0 

സി.
ഒ5 

ഭോഷണത്തിപല 
ഖണ്ഡോതീതസവിപ്ശഷതേളപട ധർമവം 
അവ അനുലിഖിതംപചയ്യുവോനുള്ള 
നടപ്പുരീതിേളം വിശദ്മോക്കുവോൻ 

1 1 Un, 
Ev 

C  
12 

 
0 

സി.
ഒ6 

ഭോഷണസവനങ്ങളപട 
പഭൗതിേസവിപ്ശഷതേൾ 
സവതന്ത്രപ്സോഫ്റ്റ് പവയറോയ രോത്തിപെ 
സഹോയപ്ത്തോപട വിശേലനംപചയ്യുവോൻ 

1, 
2, 
3 

1, 
2 

An,  
  

C  
12 

 
0 

സി.
ഒ7 

തനത് ഗപ്വഷണത്തിനുള്ള അടിത്തറ 
ആർേിക്കുവോനുതകുന്നവിധം 
സവനവിജ്ഞോനത്തിപല അനുഭവവോദ്പരവം 
സസദ്ധോന്തിേവമോയ രശ്നങ്ങൾ 
വിലയിരുത്തുവോൻ 

1, 
2, 
3, 
4 

2 Ev C   
12 

 
0 

 

 

സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE  ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 

ത്തക.സി  വിവരതലം 
(Knowledge Category) 

Fa  വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 

Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
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ത്തസമസ്റ്റർ 1 

മുഖയവിഷയം: MULIN 1104 സവനിമവിജ്ഞാനം   ( 4 െഡിറ്റ്) 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ. 1  സവനിമവിജ്ഞോനവമോയി ബന്ധപേട്ട അടിസ്ഥോനസേൽേനങ്ങൾ 
വിവരിക്കോൻ 

സി.ഒ. 2 ഭോഷേളപട അക്ഷരഘടന അപഗ്ഥിക്കോൻ 

സി.ഒ. 3 ഭോഷണസവനങ്ങപള അപഗ്ഥനം നടത്തി സവനിമങ്ങപള പട്ടിേ 
പേടുത്തോൻ 

സി.ഒ. 4 അധിഖണ്ഡസവിപ്ശഷതേളിപല സവനിമതവം വയവപ്ച്ഛദ്ിക്കോൻ 

സി.ഒ. 5  സവനിമരക്രിയേൾ രേനേ വർണവിജ്ഞോനനിയമങ്ങൾക്കനു 
സരിച്്ച വിശദ്ീേരിക്കോൻ 

സി.ഒ. 6 സവനിമഘടനയം പരിണോമവം മലയോളത്തിപെ സന്ദർഭത്തിൽ 
വിശേലനംപചയ്യോൻ 

സി.ഒ. 7  സവനിമവിജ്ഞോനത്തിപെ ആധുനിേരപ്യോഗസോധയതേൾ 
തിരിച്ചറിയോൻ 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം: 

യൂണിറ്്റ 1 

സവനം, സവനിമം (phoneme) –വയതയയം (contrast)-ഉപസവനം (allophone) – 

പൂരേവിതരണം (complementary distribution), സവതന്ത്രവിനിമയം (free variation). 

സവനിമനിർണയനം – സപക്കിപെ സിദ്ധോന്തങ്ങൾ.  മിതതവം (economy), 

സംരചനോസൗഷ്ഠവം (pattern congruity), രൂപോന്തരണം (alteration), നിർവീരയേരണം 

(neutralisation), ഉപസവനങ്ങളപട അതിവയോപനം. ഭോഗിേപൂരണം (partial 

complementation), ബഹുമുഖപൂരണം (multiple complementation), രോേ് സവനിമം 

(archiphoneme), രോന്തസവനിമം (marginal phoneme). സവനസംഹിത (cluster), 

സവനവിനയോസം (phonotactics), സവനിമിേലിപയേനം (phonemic transcription). 

പ്രാലയാഗിക രിശീലനം: സവനിമ നിർണയത്തിനുതകുന്ന അഭയോസങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് 10 

എണ്ണം പചയ്യുേ. 

യൂണിറ്്റ 2 

അക്ഷരം (syllable), അക്ഷരഘടന (syllable structure), അക്ഷരവിഭേനം (syllable 

division). ഉഭയസിലബിേത (Ambisyllabicity), സിലബിേ  വയഞ്ജനം (syllabic 
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consonant), അക്ഷരസിദ്ധോന്തങ്ങൾ (syllable theories)-ഉരസ്പന്ദം, രോമുഖയം, സംവൃതി-

വിവൃതി, ധർമ്മോത്മേംതുടങ്ങിയവ. 

ഖണ്ഡോതീതസവിപ്ശഷതേളം സവനിമതവവം: ബലം (stress), സ്ഥോയി (tone). തോളപ്ഭദ്ം – 

ബലേോലതോളം (stress timed), അക്ഷരേോലതോളം (syllable timed). 

സവനിമസശലീവിജ്ഞോനം (Phonostylistics). വൃത്തനിഷ്ഠസവനിമവിജ്ഞോനം (metrical 

phonology), തോനഭോഷേളം അനുതോനഭോഷേളം.  രോപ്യോഗിേപരിശീലനം: 

വിവിധഭോഷേളിപല അക്ഷരഘടന നിർണയിക്കുേ. 

യൂണിറ്്റ 3 

രോഗ്സവനിമവിജ്ഞോനം: വിപരീതപ്േോടിേൾ (binary opposition),  

വയോവർത്തേലക്ഷണങ്ങൾ (distinctive features), ട്രുബറ്റ്പ്സ്കോയ് - പ്റോമൻ യോക്കൂബ് സൻ 

അടിസ്ഥോനസേൽേനങ്ങൾ. 

പചോംസ്കി-ഹോപല വയോവർത്തേലക്ഷണങ്ങൾ. മുഖയവർഗലക്ഷണം (major class 

features), ശവോസദ്വോരീയലക്ഷണം (laryngeal features), സന്ധോനസ്ഥോനീയലക്ഷണം 

(place features), സന്ധോനരേോരലക്ഷണം (manner features), സവരനില (vowel 

position)-മുഖരതോതതവങ്ങൾ (sonority principles).  രേനേസവനിമവിജ്ഞോനം 

(generative phonology) അടിസ്ഥോനസേൽേനങ്ങൾ - സവനരക്രിയോരീതിേൾ 

(phonological processes) - ഓഷ്ഠയരഞ്ജനം, തോലവയരഞ്ജനം, മൃുതോലവയരഞ്ജനം, 

ഗളരഞ്ജനം, മൂർദ്ധനയരഞ്ജനം, രബലനം, മൃുലനം, ഘർഷീേരണം, സവരീേരണം, 

അനുനോസീേരണം, സവനനിപ്വശം (epenthesis)- നിയമങ്ങളം പുനർപ്ലഖനവം. 

അേനരീതിേൾ. 

പ്രാലയാഗിക രിശീലനം: അേനരീതിേൾ 

യൂണിറ്്റ 4 

മലയോളസവനിമഘടന- വിശദ്പഠനം. സവനിമപരിണോമം മലയോളത്തിൽ. മലയോള 

സവനിമഘടനോ വിജ്ഞോനീയം. സവനിമഘടനോസൂത്രണം 

യൂണിറ്്റ 5 

സവനിമനിർണയത്തിപല ആധുനിേരവണതേൾ 

ഓപ്റ്റിമോലിറ്റിസിദ്ധോന്തം- അേിതതവം (markedness). പ്േോശീയവർണവിജ്ഞോനം 

(lexical phonology), ഭോഷണഗുണവർണവിജ്ഞോനം (prosodic phonology), 

രേനേവർണവിജ്ഞോനം (generative phonology), സവോശ്രയ ഖണ്ഡവർണവിജ്ഞോനം 

(autosegmental phonology), അനിഷ്പോദ്നവർണ വിജ്ഞോനം (non-derivational 

phonology). 
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ഗണമോതൃേോസവനിമവിജ്ഞോനം (typological phonology), േമ്പ്യൂപ്ട്ടഷണൽ 

സവനിമവിജ്ഞോനം: സവനവിനയോസവം എൻഗ്ോമും 
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സി
.ഒ6 

സവനിമഘടനയം 
പരിണോമവം 
മലയോളത്തിപെ 
സന്ദർഭത്തിൽ 
വിശേലനംപചയ്യോൻ 
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സി
.ഒ7 

സവനിമവിജ്ഞോനത്തിപെ 
ആധുനിേരപ്യോഗസോധയ
തേൾ തിരിച്ചറിയോൻ 
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സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 
ത്തക.സി വിവരതലം 

(Knowledge Category) 
Fa വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 
Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 1 

മുഖയവിഷയം: MULIN 1105 രൂ വിജ്ഞാനം (4 െഡിറ്റ്) 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി: 

സി.ഒ. 1 രൂപവിജ്ഞോനത്തിപെ അടിസ്ഥോനോശയങ്ങൾ വിശദ്ീേരിക്കോൻ 
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സി.ഒ. 2 ഭോഷയിപല പദ്നിർമ്മിതിരക്രിയേൾ തിരിച്ചറിയോൻ 

സി.ഒ. 3 ഭോഷയിപല രൂപിമങ്ങപള രൂപിമനിർണയതതവങ്ങളപട അടിസ്ഥോന 
ത്തിൽ േപണ്ത്തോൻ 

സി.ഒ. 4 ഭോഷയിപല രൂപസവനിമിേരക്രിയേൾ വിശേലനം പചയ്യോൻ 

സി.ഒ. 5 ഭോഷയപട രൂപഘടന വിശദ്ീേരിക്കോൻ 

സി.ഒ. 6 ഭോഷോസോപ്േതിേതയിൽ രൂപോപഗ്ഥനതതവങ്ങൾ രപ്യോഗിക്കോൻ 

 

ലകാഴ്സ്ഉള്ളെക്കം: 

യൂണിറ്്റ 1 

രൂപവിജ്ഞോനത്തിപെ രസക്തി. ധോതു-രകൃതി- രതയയം- പദ്ം, രൂപം, രൂപിമം, ഉപരൂപം, 

രൂപരക്രിയേൾ. വർണനിർണീതവം (phonological conditioning) രൂപനിർണീതവം 

(morphological conditioning), രൂപിമപ്ഭദ്ങ്ങൾ - സവതന്ത്രരൂപിമം, ബദ്ധരൂപിമം, 

തനതുരൂപിമം, ബഹുരൂപിമം,  ശൂനയരൂപിമം, സംയക്തരൂപം (portmanteau morph). 

സനഡയപട രൂപിമനിർണയതതവങ്ങൾ. 

രൂപിമനിർണയം: രോപ്യോഗിേപരിശീലനം. 

യൂണിറ്്റ 2 

രൂപസിദ്ധി (Inflection), നിഷ്പോദ്നം (derivation), ക്രിയോരൂപോവലി, നോമ-

വിപ്ശഷണരൂപോവലി, രൂപവിനയോസം (morphotactics), പദ്നിർമ്മിതിരക്രിയേൾ - 

ക്ലിേിംഗ്,  മിശ്രിതപദ്രൂപീേരണം (പബ്ലൻഡിംഗ്), ചുരുപക്കഴുത്ത്, സംയക്തപദ്ങ്ങൾ, 

ദ്വിഗുണീേരണം (reduplication), പിൻനിഷ്പത്തി (back formation). നോമീേരണം 

(nominalization), രൂപഘടനോസിദ്ധോന്തങ്ങൾ - ഇനവിനയോസമോതൃേ, 

ഇനരക്രിയോമോതൃേ, പദ്േട്ടിേ. പദ്ത്തിപെ ലംബതല-തിരശ്ചീനതലബന്ധങ്ങൾ. 

വോക്കുേളപട അധിക്രമനിഷ്ഠഘടന (hierarchical ordering). സേലപ്നതരരൂപഘടന 

(non-concatenative) 

യൂണിറ്്റ 3 

രൂപവിജ്ഞോനവം വർണവിജ്ഞോനവം, രൂപസവനിമിേരക്രിയേൾ, പ്േോശീയ 

പരിേൽപന (Lexicalist hypothesis), പദ്ം, പദ്ഘടന, പദ്നിർവചനത്തിപല രശ്നങ്ങൾ. 

വിവിധതരം പദ്ങ്ങൾ- ലഘുപദ്ം, സമസ്തപദ്ം, സോമോനയപദ്ം, ധർമ്മപദ്ം, ഏേോർഥപദ്ം, 

ബഹവർഥപദ്ം, നോനോർഥപദ്ം, സംയക്തപദ്ം. പോരസ്പരയപദ്ങ്ങൾ(Reciprocals)   

രൂപവിജ്ഞോനവം വോേയവിജ്ഞോനവം. പുനർപ്ഭദ്നം (Recutting) വയോേരണീേരണം 

(Grammaticalization), സംബന്ധവോചീേരണം(Relativisation). 
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സോമോനയപരിചയം: ഭോഷോപ്ഭദ്രൂപവിജ്ഞോനം 

യൂണിറ്്റ 4 

മലയോളരൂപവിജ്ഞോനം - വയോേരണസംവർഗങ്ങൾ, രൂപഘടന - സന്ധി, സമോസം. 

സമസ്തപദ്ം, മലയോളത്തിപെ രൂപസിദ്ധി സവിപ്ശഷതേൾ. മലയോളത്തിപെ പദ്നിർമ്മിതി 

രപ്തയേതേൾ. 

യൂണിറ്്റ 5 

േമ്പ്യൂപ്ട്ടഷണൽ രൂപവിജ്ഞോനം. രൂപോപഗ്ഥനി, (morphological analyser) 

ഭോഷണവിഭോഗോനുബന്ധനം (POS tagging). േമ്പ്യൂട്ടർ 

അധിഷ്ഠിതരൂപിമവോേയഘടനോപഗ്ഥനം മലയോളത്തിൽ. 

രോപ്യോഗിേപരിശീലനം: വയോേരണസംവർഗങ്ങളപട രൂപസിദ്ധി എഴുതുേ. 
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സി.
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സി.
ഒ4 

ഭോഷയിപല 
രൂപസവനിമിേര
ക്രിയേൾ 
വിശേലനംപച
യ്യോൻ 

2 1 

7 

An F,C, 
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12 
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സി.
ഒ5 

ഭോഷയപട 
രൂപഘടന 
വിശദ്ീേരിക്കോൻ 

2 

3 

1 

7 

Un, 
Ev 

F, C  
12 

 
0 

സി.
ഒ6 

ഭോഷോസോപ്േതി
േതയിൽ 
രൂപോപഗ്ഥനത
തവങ്ങൾ 
രപ്യോഗിക്കോൻ 

1 

2 

1,2, 

4,6 

Ap F,C,
P 

 
12 

 
0 

 

 

സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 
ത്തക.സി വിവരതലം 

(Knowledge Category) 
Fa വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 
Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive)  
 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 2 

മുഖയവിഷയം: MU LIN 1206 വാകയവിജ്ഞാനം -1  (4 ക്രഡിറ്റ്) 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ 1  വോേയഘടനയപട അടിസ്ഥോനസേൽേനങ്ങൾ വിവരിക്കോൻ 

സി.ഒ 2  പൗരസ്തയ പോശ്ചോതയ വയോേരണിേസംവർഗങ്ങൾ നിർവചിക്കോൻ 
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സി.ഒ 3  വയോേരണവം വോേയഘടനോപഠനവം പ്വർതിരിച്ചറിയോൻ 

സി.ഒ 4  ആധുനിേ വോേയഘടനോപഗ്ഥനമോതൃേേൾ സംപ്ക്ഷപിക്കോൻ 

സി.ഒ 5  വിവിധ വോേയഘടനോവിശേലനമോതൃേേൾ രപ്യോേനപേടുത്തോൻ  

സി.ഒ 6  വോേയഘടനോസിദ്ധോന്തങ്ങൾ മലയോളഭോഷോസന്ദർഭത്തിൽ 
രപ്യോഗിക്കോൻ 

സി.ഒ 7 മലയോളഭോഷയപട  വോേയഘടനോസവിപ്ശഷതേൾ തിരിച്ചറിയോൻ 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം:  

യൂണിറ്്റ 1 

വയോേരണസംവർഗങ്ങൾ - ഭോരതീയസേൽപം -ആഖയോതം, ഉപസർഗം, നിപോതം, 
അവയയം, പോശ്ചോതയസേല്പം - പദ്ം, പദ്സംഹിത, വോേയോംഗം, ഉപവോേയം, വോേയം, 
വോേയവിഭോഗങ്ങൾ, ധർമോത്മേവോേയഘടേങ്ങൾ - േർത്തോവ്, േർമ്മം, ക്രിയ. 
അന്തഃപ്േന്ദ്രിത ബോഹയപ്േന്ദ്രിതഘടന. 

യൂണിറ്്റ 2 

വിവരണോത്മേവയോേരണചിന്തയം സമീപനവം,  സന്നിഹിതഘടേോപഗ്ഥനം-
പരിമിതിേൾ, രചനോന്തരണരേനേവയോേരണം - അടിസ്ഥോനതതവങ്ങൾ, 
സോർവലൗേിേവയോേരണചിന്ത, േന്മസിദ്ധിവോദ്ം, പരയോപ്തി -നിരീക്ഷണപരം, 
വിവരണപരം, വിശദ്ീേരണപരം, ബോഹയഘടന, ആന്തരഘടന      

യൂണിറ്്റ 3 

മോനേസിദ്ധോന്തം, വിേസിത മോനേസിദ്ധോന്തം, േി ബി മോതൃേ, X ബോർ സിദ്ധോന്തം -
ശീർഷം -പൂരേം - പരിച്ഛദ്ം  (Head -complement -specifier), D ഘടന, S ഘടന, വിഭേന 
ഉപവിഭേനനിയമങ്ങൾ, ദ്വിമുഖവിഭേനം, നോമപദ്- ക്രിയോപദ്സംഹിതയപട അപഗ്ഥനം    

യൂണിറ്്റ 4 

മലയോളത്തിപല പദ്വിഭോഗങ്ങളപട  വോേയഘടനോസവിപ്ശഷതേൾ - നോമവിഭോഗം, 
ലിംഗവചനവിഭക്തിപപോരുത്തവം  വോേയഘടനയം, സർവനോമം  ക്രിയോവിഭോഗം- 
സഞ്ചലം,നിശ്ചലം, സംപ്യോേേം, മുറ്റവിന, പറ്റവിന, അനുരപ്യോഗം, വിപ്ശഷണങ്ങൾ 
(പ്ഭദ്േങ്ങൾ ), ഗതി, ഘടേം, വയോപ്ക്ഷപേം 

 

യൂണിറ്്റ 5 

മലയോളത്തിപല വോേയഘടനോസംരചന, മുഖയവോേയരീതിേൾ, സമുച്ചയം, പൂരണം, 
അംഗവോേയങ്ങളപട വയോേരണധർമങ്ങൾ, സംബന്ധവോചീേരണം (Relativization) 
പൂരേീേരണം  (complementization) നോമീേരണം (Nominalisation). 

 ഠനസഹായസൂചി 

ആനന്ദൻ, പേ. എൻ. 2003. ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപല പ്ചോംസ്കിയൻ വിപ്ലവം. തിരുവനന്തപുരം: 
പ്േരളഭോഷോഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട ് 

ആഷർ, ഇ., ടി. സി. ശയോമളകുമോരി. 1997. മലയോളം. സസപ്ക്കോളേി രസ്സ് 
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നമ്പൂതിരി, ഇ. വി. എൻ. 1997. വോേയഘടന. തിരുവനന്തപുരം: പ്േരളഭോഷോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്  

നമ്പൂതിരി, ഇ. വി. എൻ. 2012.  പ്േരളഭോഷോവയോേരണം. പ്േോട്ടയം: ഡി സി ബുക്സ്  

രപ്ബോധചന്ദ്രൻ  നോയർ, വി. ആർ. 2012, ഭോഷോശോസ്ത്രനിഘണ്ടു.   തിരുവനന്തപുരം: 
പ്േരളഭോഷോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്  

രപ്ബോധചന്ദ്രൻ നോയർ, വി. ആർ. 2009. ഭോഷോശോസ്ത്രദൃഷ്ടിയിലൂപട.   തിരുവനന്തപുരം: 
പ്േരളഭോഷോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്  

പ്ബബി, എം. എ (എഡി ). 2001. പ്ചോംസ് േി നൂറ്റോണ്ിപെ മനസോക്ഷി. തിരുവനന്തപുരം: 
പ്േരളഭോഷോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്    

മോധവൻ, പി. 2017. പ്ചോംസ്കിയൻ വോേയഘടനോപഠനം. തിരൂർ: തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ചൻ 
മലയോള സർവേലോശോല 

രവിശേർ എസ്. നോയർ. 2012. വോേയദ്ർശനം. തിരുവനന്തപുരം: പ്േരളഭോഷോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് 

Baker, C. L. 1978. Introduction to Generative - Transformational Syntax, New Jersey: 
Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs 

Baker, C.L. 1996. English Syntax. MIT Press 

Brown, E.K. & Miller, J.E. 1980. Syntax: A linguistic Introduction to Sentence Structure. 
London: Hutchinson & Co. Ltd. 

Burton-Roberts, N. 1997. Analysing Sentences: An Introduction to English Syntax. 
Longman Publishing Group. 

Carnie, Andrew. 2007. Syntax: A Generative Introduction. Blackwell 

Chomsky, N. 1957. Syntactic Structures. The Hague : Mouton 

Chomsky, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge: MIT Press. 

Chomsky, N. 1972. Language and Mind. New York: Harcourt Brace Jovanovich 

Chomsky, N. 1976. Reflections on Language. London: Temple Smith. 

Chomsky, N. 1981. Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris. 

Chomsky, N. 1981. Principles and Parameters in Syntactic Theory Oxford: Blackwell 

Chomsky, N. 1986. Barriers. Cambridge: MIT Press. 

Cinque, G. & R.S. Kaynes (eds.). 2005. Oxford handbook of Comparative Syntax. UK: 
CUP 

Cook, V. J. and M. Newson. 1998. Chomsky's Universal Grammar(Second Edition). 
Blackwell. 

Culicover, P.W. 1982. Syntax(2nd ed.) New York: Academic Press Inc. 

Fabb, N. 1994. Sentence Structure. London: Routledge. 

Haegman, Liliane. 1998.  Introduction to Government and Binding Theory. Blackwell 

Mathews, P.H. 1981. Syntax. Cambridge University Press. 

Radford, A. 1983. Transformational Syntax. Cambridge Textbooks in Linguistics. 
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Tallerman, Maggie. 2005. Understanding Syntax. Hodder r Arnold 

Webelhuth Gert (ed). 1995. Government and Binding Theory and Minimalist program: 
Principles and Parameters in Syntactic Theory. America: Linguistic Society of 
America 

സൂചന:  

സി
.ഒ 
 ാഠയവിഷയഫലപ്രാ
പ്തി 

 ി.
ഒ 
 ി.എ
സ്.ഒ 

സി.
എൽ 

ത്തക.
സി 

സിദ്ധ്ാന്ത
 ഠനം 

പ്രലയാഗം/ലാ
 ്/മണ്ഡലം 

സി
.ഒ 
1 

വോേയഘടനയപട 
അടിസ്ഥോനസേൽ
േനങ്ങൾ 
വിവരിക്കോൻ 

1 1, 2 Un,E
v 

F, C  
12 

 
0 

സി
.ഒ 
2 

പൗരസ്തയ പോശ്ചോതയ 
വയോേരണിേസംവർ
ഗങ്ങൾ 
നിർവചിക്കോൻ 

1 1 RE,  F, C  
12 

 
0 

സി
.ഒ 
3 

വയോേരണവം 
വോേയഘടനോപഠന
വം 
പ്വർതിരിച്ചറിയോൻ 

1, 
2 

2, 3 An C  
12 

 
0 

സി
.ഒ 
4 

ആധുനിേ 
വോേയഘടനോ 
അപഗ്ഥനമോതൃേേ
ൾ സംപ്ക്ഷപിക്കോൻ 

1, 
2 

3 Un F,C  
12 

 
0 

സി
.ഒ 
5 

വിവിധ 
വോേയഘടനോവിശേ
ലനമോതൃേേൾ 
രപ്യോേനപേടുത്തോ
ൻ  

1, 
3 

4  Ap F,C, 
P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
6 

വോേയഘടനോസിദ്ധോ
ന്തങ്ങൾ 
മലയോളഭോഷോസന്ദർ
ഭത്തിൽ 
രപ്യോഗിക്കോൻ 

1,2
,4 

4,5 Ap  F,C, 
P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
7 

മലയോളഭോഷയപട  
വോേയഘടനോസവി
പ്ശഷതേൾ 
തിരിച്ചറിയോൻ 

2 6, 7 Ap F,C  
12 

 
0 

 

 

സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 
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സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE  ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 

ത്തക.സി  വിവരതലം 
(Knowledge Category) 

Fa  വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 

Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 2 

മുഖയവിഷയം: MU LIN 1207: അർഥവിജ്ഞാനം  (4 െഡിറ്റ)് 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ. 1 പോശ്ചോതയ- പപൗരസ്തയ അർഥസമീപനങ്ങൾ സംപ്ക്ഷപിക്കോൻ 

സി.ഒ.2 പ്േോശിമഖണ്ഡങ്ങളപട അർഥസവവിധയം പരിപ്ശോധിക്കോൻ 

സി.ഒ.3 ആർഥിേബന്ധങ്ങൾ വിശേലനം പചയ്യോൻ  

സി.ഒ. 4 അന്തർഭോവം, പൂർവധോരണ, അനുമോനം എന്നിവ വിശദ്മോക്കോൻ  

സി.ഒ. 5 വയോേരണസോധുതയം അർഥസോധുതയം പ്വർതിരിച്ചറിയോൻ  

സി.ഒ. 6 പ്േോശീയം, വോേയോധിഷ്ഠിതം, രേരണനിഷ്ഠം, വയോവഹോരിേം എന്നീ പ്മഖലേളിപല 
അർഥസേൽപനങ്ങൾ വിശദ്ീേരിക്കോൻ   

സി.ഒ. 7 അർഥപരിണോമരക്രിയേൾ തിരിച്ചറിയോൻ  

സി.ഒ. 8 േമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത അർത്ഥവിജ്ഞോനത്തിപെ അടിസ്ഥോനപ്മഖലേൾ തിരിച്ചറിയോൻ 

 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം:  

യൂണിറ്്റ 1 

അർഥം: വിവിധ സമീപനങ്ങൾ, പദ്ോർഥ-സന്ദർഭോർഥസമീപനഭിന്നത (literal and 

contextual approach) 
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രധോനശോഖേൾ: പ്േോശീയോർഥവിജ്ഞോനം, വോേയോർഥവിജ്ഞോനം, 

യക്തിനിഷ്ഠോർഥവിജ്ഞോനം, രേരണവിജ്ഞോനം, ചിഹ്നവിജ്ഞോനം.  

വിവിധ തരം അർഥം- ലീച്ചിപെ അർഥവിഭേനം  

അർഥസേൽേനങ്ങപള സംഗ്ഹിക്കുന്ന രീതിേൾ, അർഥഘടേങ്ങളപട അപഗ്ഥനം. 

അടിസ്ഥോനസേൽപനങ്ങൾ: ഭോഷണഖണ്ഡം(utterance), പ്േോശിമം (lexeme), വോേയം 

(sentence), രസ്തോവം (proposition), ഉപപോദ്യവം (argument) വിപ്ധയവം (predicate),      

സോരവം പോമർശവം (sense and reference), ഓഗ്ഡൻ & റിച്ചോർഡിപെ 

ആർഥിേത്രിപ്േോണം (meaning triangle) 

പ്േോശീയോർഥവിജ്ഞോനം (lexical semantics): അർഥബന്ധങ്ങൾ: പരയോയതവം 

(synonymy). അപ്ധോനോമത (hyponymy), ഉപരിനോമത (hypernymy),  ഉപരിനോമതയം 

അന്തർഭോവവം (hypernymy and entailment), അംഗനോമം (meronymy), അംഗിനോമം 

(holonymy), ബഹവർഥേത (polysemy), സമനോമത (homonymy), വിപരീതതവം 

(antonymy)   

രതിപ്യോഗം - സോദൃശയം, ദ്വിമുഖം, സവരുദ്ധയം, പ്ശ്രണീകൃതം, പ്ശ്രണീകൃപ്തതരം, 

ധ്രുവീകൃതം, സവരുദ്ധയം (contradictory), അനനുപ്യോേയത (incompatability), 

രതിപ്ലോമത (converses) 

ആർഥിേപ്ക്ഷത്രം (semantic field) 

അർഥസപ്ന്ദഹം (semantic ambiguity): വർണപരം (phonological)  പ്േോശീയം (lexical), 

ഘടനോപരം (structural) 

അർഥപരിണോമം (semantic change): പ്ഹതുക്കൾ, രക്രിയേൾ, തരങ്ങൾ-

അർഥപരിണോമവം അലേോരരപ്യോഗവം 

ഗണബന്ധങ്ങളം അവയപട ഗണിതരീതിയിലള്ള അേനവം-അംഗതവം, പ്യോഗം, സംഗമം, 

എണ്ണം, ഉപഗണങ്ങൾ, ഏേദ്ം.  

 യൂണിറ്്റ 2 

വോേയോർഥവിജ്ഞോനം-അർഥോംഗോപഗ്ഥനം (compositional analysis) -രസ്തോവങ്ങൾ--

വോസ്തവിേത-യക്തിസഹതവം-പൂർവധോരണ (presupposition) -

പൂർവധോരണോപ്രരേങ്ങൾ  (presupposition triggers)-വോേയസംപ്യോേങ്ങൾ 

(connectives)-നിയതം (definite) അനിയതം (indefinite)- സമുച്ചയങ്ങളപടയം 

വിപ്യോേേങ്ങളപടയം ആപ്ദ്ശക്ഷമത (commutativity of conjunction and disjunction)- 

അളവപമോഴിേൾ (quatifiers)- രേോരവം രേോരതയം (mood and modality)- േോല-

രേോര-പക്ഷവയവസ്ഥ (tense-aspect-mood) 

യൂണിറ്്റ 3 
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രേരണവിജ്ഞോനം  (pragmatics)- സപ്ന്ദശോധിഷ്ഠിത-അനുമോനോധിഷ്ഠിത 

വിനിമയമോതൃേ (message model and inferential model of communication)-

വോേയോർഥവം ഭോഷണോർഥവം- ഭോഷണരവൃത്തിസിദ്ധോന്തം (speech act theory) - 

ഭോഷണഫലം (illocutionary): രതയക്ഷം, പപ്രോക്ഷം - ഭോഷപ്ണതരഫലം (perlocutionary), 

ഭോഷണരവൃത്തിയനുസരിച്ചുള്ള ക്രിയോവിഭേനം- വയജ്ഞിതം (implicature), വിവിധതരം 

വയഞ്ജിതങ്ങൾ-സഗ്സിപെ തത്തവങ്ങൾ - പസ്പർബറപടയം വിൽസപെയം രസക്തി 

സിദ്ധോന്തം (relevance theory)-മരയോദ്ോതന്ത്രങ്ങൾ (politeness strategies)- 

അധിേോരസൂചേങ്ങൾ- ദൂരസൂചനം (deixis)- (പുരുഷൻ, സ്ഥലം, ദൂരം, േോലം, 

വയോവഹോരിേം, സോമുഹിേം) വയവഹോരോപഗ്ഥനം (discourse analysis) 

യൂണിറ്്റ 4 

ശബ്ദപ്ബോധസിദ്ധോന്തങ്ങൾ ഭോരതത്തിൽ. ശബ്ദോർഥസദ്വതവോദ്ം, ഉൽപത്തിവോദ്ം, 

വയക്തിവോദ്ം, ജ്ഞപ്തിവോദ്ം, സ്പ്ഫോടസിദ്ധി തുടങ്ങിയവയപട സോമോനയപരിചയം 

അർഥത്തിപെ സോംഗതയം വയോേരണത്തിൽ. അർഥപ്ബോധവം വിവിധ ദ്ർശനങ്ങളം.  

അഭിധ, ലക്ഷണ, വയഞ്ജന. 

യൂണിറ്്റ 5 

േമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത അർഥവിജ്ഞോനം 

പസമോെിേ് പവബ്, പ്വർഡ് പനറ്റ് 

അർഥസപ്ന്ദഹനിരോസം (word sense disambiguation) 

 ഠനസഹായസൂചി  

കുഞ്ചുണ്ണി രോേ, പേ. 2000. ഭോഷോദ്ർശനവം ചരിത്രവം. തിരുവനന്തപുരം: പ്േരള ഭോഷോ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്.  

കുഞ്ചുണ്ണി രോേ, പേ. 2018. അർഥം – ഭോരതീയ സിദ്ധോന്തങ്ങൾ. വിവ. പേ എ 
രവീന്ദ്രൻ.ശുേപുരം: വള്ളപ്ത്തോൾ വിദ്യോപീഠം 

രപ്ബോധചന്ദ്രൻനോയർ, വി. ആർ. 2012. ഭോഷോശോസ്ത്രനിഘണ്ടു. തിരുവനന്തപുരം: പ്േരള 
ഭോഷോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്. 

പ്വണുപ്ഗോപോലേണിക്കർ. ടി. ബി. 2014. ഭോഷോർഥം. തിരുവനന്തപുരം: പ്േരള ഭോഷോ 
ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്. 

പ്വദ്ബന്ധു. 1988. അർഥവിജ്ഞോനം. തിരുവനന്തപുരം: പ്േരള ഭോഷോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്. 

Alan cruiz. 2000. An introduction to semantics and pragmatics. oxford: Oxford 
University Press.  

Allwood, J. et al. 1997 reprint. Logic in Linguistics. Cambridge: CUP. 

Bolinger, D Jovanovich. 1975. Aspects of Language.  New York: Harcourt Brace 

Fellbaum, C. (ed.) 1988. WordNet: An Electronic Lexical Database. Cambridge: 
Massachusets: MIT Press. 
Hurford, James. R. and Heasley, B. 1983. Semantics- A course-book. Cambridge: 
CUP. 



53 
 

Jackson, H. 2002. Lexicography: An Introduction. London: Routledge. 

Keith, A. 2009. Encyclopedia of Semantics. Amsterdam: Elsevier. 

Kempson, R. 1977. Semantic Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 

Leech, G.N. 1974. Semantics. London: Penguin. 

Lehrer, A. 1974. Semantic fields and lexical structure. Amsterdam: North Holland. 

Levinson, S. 1983. Pragmatics. Cambridge: CUP. 

Lyons, J. 1977. Semantics: Vol. I and II. Cambridge: CUP. 

Lyons, J. 1995. Linguistic Semantics: An Introduction. Cambridge: CUP. 

May, Jacob. 2001. Pragmatics: An Introduction. New Jersy: Wiley-Blackwell. 

Saeed, John. 2003. Semantics. Oxford:  Blackwell Publishers. 

Singh, R. A. 1982. (reprint 1991) Introduction to Lexicography. Mysore: CIIL  

Sperber, D. and D. Wilson. 1986. Relevance: Communication and Cognition. 
Blackwell, Oxford and Harvard University Press, Cambridge MA. (Second edition 
1995. Blackwell, Oxford.) 

Svenson, B. 2009. A Handbook of Lexicography: The Theory and Practice of 
Dictionary Making. Cambridge: CUP. 

Yule, G. 1996. Pragmatics. Oxford: OUP. 

Zgusta, L. 1971. Manual of Lexicography. (Janua Linguarum, Series Maior 39) 
Prague: Academia; The Hague: Mouton. 

സൂചന:  

സി.
ഒ 

 ാഠയവിഷയഫല
പ്രാപ്തി 

 ി
.ഒ 
 ി.എ
സ.്ഒ 

സി.
എൽ 

ത്തക.
സി 

സിദ്ധ്ാന്ത
 ഠനം 

പ്രലയാഗം/ലാ ്
/മണ്ഡലം 

സി.
ഒ 1 

പോശ്ചോതയ- 
പപൗരസ്തയ 
അർഥസമീപന
ങ്ങൾ 
സംപ്ക്ഷപിക്കോൻ 

2, 
3 

1 Un F, C  
12 

 
0 

സി.
ഒ 2 

പ്േോശിമഖണ്ഡങ്ങ
ളപട 
അർഥസവവിധയം 
പരിപ്ശോധിക്കോൻ 

2, 
3 

1 An F, C  
12 

 
0 

സി.
ഒ 3 

ആർഥിേബന്ധ
ങ്ങൾ വിശേലനം 
പചയ്യോൻ  

2, 
3 

1, 2 An C  
12 

 
0 

സി.
ഒ 4 

അന്തർഭോവം, 
പൂർവധോരണ, 
അനുമോനം 
എന്നിവ 
വിശദ്മോക്കോൻ  

2, 
3 

1 Un, 
Ev 

F,C  
12 

 
0 

സി.
ഒ 5 

വയോേരണസോധു
തയം 
അർഥസോധുതയം 
പ്വർതിരിച്ചറിയോ
ൻ  

2, 
3 

1 An F,C  
12 

 
0 
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സി.
ഒ 6 

പ്േോശീയം, 
വോേയോധിഷ്ഠിതം, 
രേരണനിഷ്ഠം, 
വയോവഹോരിേം 
എന്നീ 
പ്മഖലേളിപല 
അർഥസേൽപന
ങ്ങൾ 
വിശദ്ീേരിക്കോൻ   

1, 
2, 
3 

1 Un, 
Ev 

F,C  
12 

 
0 

സി.
ഒ. 
7 

അർഥപരിണോമ
രക്രിയേൾ 
തിരിച്ചറിയോൻ  

2, 
3 

1, 2, 3 Ap F,C, 
P 

12 0 

സി.
ഒ. 
8 

േമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത 
അർത്ഥവിജ്ഞോന
ത്തിപെ 
അടിസ്ഥോനപ്മഖ
ലേൾ 
തിരിച്ചറിയോൻ 

1, 
2, 
3 

1, 4, 6 Ap F,C, 
P 

12 0 

 

 

സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE  ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 

ത്തക.സി  വിവരതലം 
(Knowledge Category) 

Fa  വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 

Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 2 
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മുഖയവിഷയം: MU LIN 1208 കമ്പ്യൂട്ടർ ഭ്ാഷാശാസ്ത്രം -1  (4 െഡിറ്റ്) 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ. 1 േമ്പ്യൂട്ടർ ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ വയതയസ്തപ്മഖലേൾ വിശദ്ീേരിക്കോൻ 

സി.ഒ. 2 വിവിധ ഭോഷോേമ്പ്യൂട്ടിംഗ ്ഉപേരണങ്ങളം രീതിേളം രപ്യോഗിക്കോൻ  

സി.ഒ. 3  സവോഭോവിേഭോഷോസംസ്കരണടൂളേൾ വിേസിേിക്കോൻ   

സി.ഒ. 4  സപത്തൺ  പ്രോഗ്ോമിംഗ് ഭോഷ രോപ്യോഗിേജ്ഞോനം പ്നടോൻ 

സി.ഒ. 5  ഭോഷോ-ഭോഷണ േമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പ്സോഫ്റ്റ് പവയറേളം ടൂളേളം 
രോപ്യോഗിേജ്ഞോനം പ്നടോൻ 

സി.ഒ. 6  മലയോളത്തിപല സവോഭോവിേഭോഷോസംസ്കരണഉൽേന്നങ്ങൾ 
വിലയിരുത്തോൻ. 

സി.ഒ. 7 മലയോളത്തിപെ േമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിതഭോഷോപഗ്ഥനം നടത്തോൻ 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം:  

േമ്പ്യൂട്ടർ ഭോഷോശോസ്ത്രം – 1 

യൂണിറ്റ്  1 

േമ്പ്യൂട്ടർ ഭോഷോശോസ്ത്രം - ചരിത്രവം വിേോസവം, േമ്പ്യൂട്ടർ അടിസ്ഥോനധോരണ- 
ഹോർഡ് പവയർ, പ്സോഫ് റ്റ്  പവയർ, ഓേപ്ററ്റിംഗ്  സിസ്റ്റം, ഡോറ്റോപ്ബസ്  മോപ്നേ് പമെ് , 
എം.എസ് ഓഫീസ് അടിസ്ഥോനധോരണ, ഭോഷയം സോപ്േതിേതയം, േമ്പ്യൂട്ടർ 
ഭോഷോശോസ് ത്രപ്മഖലേൾ, അനുബന്ധപ്മഖലേൾ, 
ധോരണോനിഷ് ഠഭോഷോസോപ്േതിേവിദ്യ, േമ്പ്യൂട്ടർ ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ രസക്തി, 
അന്തർസവജ്ഞോനിേത. 

യൂണിറ്റ ് 2 
ഭോഷോസപ്േതന-സംഘടനോവയവസ്ഥേൾ (Language coding-encoding). വോപമോഴി, 
വരപമോഴി സോപ്േതിേത, വോപമോഴി രതിനിധോനസംവിധോനം. പ്ദ്ശീയ-
അന്തർപ്ദ്ശീയമോനേങ്ങൾ, എഴുത്തിനോയള്ള പ്സോഫ് റ്റ്  പവയറേൾ, േീപ്ബോർഡ്  
രവർത്തനവം മലയോളലിപിയം, യൂണിപ്േോഡ്  പരിചയം, ലിപി രതിനിധോനം, 
ലിപയന്തരണവയവസ്ഥ, ദൃശയചിഹ്നഗ്ഹണം (optical character recognition) 

രോപ്യോഗിേപരിചയം: യണീപ്ക്കോഡ് മലയോളം സടപ്പുപചയ്യോനുള്ള പരിശീലനം. 
 
യൂണിറ്റ്  3 
പ്രോഗ്ോമിംഗ് ഭോഷ: അടിസ്ഥോനയക്തിയം സപ്േതങ്ങളം, അൽഗരിതം - നിയമങ്ങളം 
തതവങ്ങളം, സപത്തൺ പ്രോഗ്ോം പരിചയം നിപ്വശം (input) നിർഗതം (output) ഇവയപട 
ഫയൽ േോരയശംഖല – അപഗ്ഥന സംസ് േരണ രവർത്തനങ്ങൾ, ആപ്രോഹണ - 
അവപ്രോഹണ - തിരയൽ സംവിധോനങ്ങൾ (Toolkit) സവോഭോവിേഭോഷ. മുേളിൽ പറഞ്ഞ 
േോരയങ്ങളപട രവർത്തിപരിചയം. 
 

യൂണിറ്റ്  4 
സവോഭോവിേഭോഷോസംസ് േരണം (Natural language processing) 
ഭോഷോപഗ്ഥനരക്രിയയപട വിവിധഘട്ടങ്ങളപട പരിചയം. അക്ഷര - വയോേരണ - ലിപി - 
പ്േോശീയ - വിനയോസ - പരിപ്ശോധനോരീതിേൾ. ഭോഷോപഗ്ഥനരശ് നങ്ങൾ, 
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സവോഭോവിേഭോഷോസംസ് േരണത്തിപെ നൂതനരവണതേൾ, മലയോളഭോഷോ 
സംസ് ക്കരണം. 

യൂണിറ്റ്  5 
അക്ഷരവയോേരണപരിപ്ശോധിനി, അക്ഷര-വയോേരണ പരിപ്ശോധന മലയോളത്തിൽ, 
രൂപോപഗ്ഥനി (Morphological analyser): നിർമ്മോണരീതിേളം രശ് നങ്ങളം, േമ്പ്യൂട്ടർ 
അധിഷ്ഠിത രൂപിമ-വോേയഘടനോപഗ്ഥനം മലയോളത്തിൽ. 
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Weblink for network morphology: 

http://www.surrey.ac.uk/LIS/SMG/surrey_morphology_group 
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http://liceu.uab.es/~joaquim/speech_technology/tecnol_parla/recognition/refs_ 

reconeixement.html 

http://www.athel.com/corpus.html 
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 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 
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 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
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സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 
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Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 

ത്തക.സി  വിവരതലം 
(Knowledge Category) 

Fa  വസ്തുതോപരം(Factual) 
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Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 2 
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മുഖയവിഷയം: MU LIN 1209 സാമൂഹികഭ്ാഷാശാസ്ത്രം    (4 െഡിറ്റ)് 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ.. 1  ഭോഷയം സമൂഹവം തമ്മിലള്ള ബന്ധം വിവരിക്കോൻ  

സി.ഒ.. 2 സമ്പ്യർക്കഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ അടിസ്ഥോനതതവങ്ങൾ വിശദ്ീേരിക്കോൻ 

സി.ഒ.. 3  ഭോഷയിപല ആഭയന്തരസവവിധയം വിശേലനം പചയ്യോൻ  

സി.ഒ.. 4 ഭോഷയിപല സോമൂഹിേവയതിയോനം അപഗ്ഥിക്കോൻ 

സി.ഒ.. 5  സോമൂഹിേമപ്നോഭോവവം ഭോഷോനിർമ്മിതിയം തമ്മിലള്ള ബന്ധം 
പരിപ്ശോധിക്കോൻ 

സി.ഒ.. 6  പ്ചോദ്യോവലിയൾപേപടയള്ളവ തയ്യോറോക്കി ദ്ത്തപ്ശഖരണത്തിനും 
വിശേലനത്തിനും അനുപ്യോേയമോയ രീതിശോസ്ത്രം രപ്യോഗിക്കോൻ 

സി.ഒ.. 7 ഭോഷയപട സോമൂഹിേപദ്വിയം അതിേീവനരശ്നങ്ങളം 
 ഭോഷോസൂത്രണദൃഷ്ടിയിൽ വിലയിരുത്തോൻ 

സി.ഒ.. 8  സോമൂഹിേഭോഷോശോസ്ത്രപഠനരീതിശോസ്ത്രം രപ്യോഗിക്കോൻ 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം:  

യൂണിറ്റ് 1 

സോമൂഹിേഭോഷോശോസ് ത്രം: പഠനപ്മഖലേൾ, പഠനവയോപ് തി, ഭോഷയം സമൂഹവം, 
ഭോഷണസമൂഹം, സംപ്വദ്നസവഭവവം ഭോഷോസവഭവവം. വയക്തിഭോഷ, ഭോഷോപ്ഭദ്ം, 
സ്ോംഗ ് – ഇവ തമ്മിലള്ള വയതയോസം, രേിസ്റ്റർ,  വിലക്കുപദ്ം, സോമൂഹിേഭോഷോ 
ശോസ്ത്രസിദ്ധോന്തങ്ങൾ ബ്ലംഫീൽഡ്, സപയർ, വൂർഫ്, സഹംസ്, ലപ്ബോവ്, പ്പോൾ 
ഗ്ീസിപെ സംഭോഷണനിഷ് ഠവയഞ് േന (Conversational Implicature)തതവങ്ങൾ, ലീച്ചിപെ 
രേരണനിഷ് ഠമോയ മരയോദ് (Politeness principle) തതവങ്ങൾ 

യൂണിറ്റ് 2 

ഭോഷോവയതിയോനങ്ങൾ (Variation)- ഭോഷയം സവതവവം- വിപുലീകൃതപ്േോഡം പരിമിത 
പ്േോഡം(elaborated and restricted code)- ഭോഷണരീതിേളിപല സോംസ് േോരിേ 
ഭിന്നതേൾ, സോമൂഹിേഅസമതവം ഭോഷയിൽ- ഭോഷയം സോമൂഹിേപ്ശ്രണിയം- 
ഭോഷയിപല സോമൂഹിേമനശോസ് ത്രതലങ്ങൾ - രൂഢമൂലം (Stereotype) അധിേോരവം 
സഖയവം ഭോഷയിൽ, ഭോഷോവയതിയോനങ്ങളപട ചരിത്രപരമോയ വിശേലനം. 

യൂണിറ്റ് 3  

ഭോഷോപ്ഭദ്ം - പഠനചരിത്രം, മലയോളത്തിപല ഭോഷോപ്ഭദ്പഠനങ്ങൾ, പ്ഗോത്രഭോഷോ 
പഠനങ്ങൾ, നോമപഠനങ്ങൾ- സ്ഥലനോമം, വയക്തിനോമം, പരസ് പരഗ്ഹണം, ഭോഷോ 
പ്ഭദ്ങ്ങൾ ഉണ്ോകുന്നതിനുള്ള േോരണങ്ങൾ, സോമൂഹിേം, സോംസ് േോരിേം, ഭൂരകൃതി, 
ഭോഷോപ്ഭദ്ങ്ങൾ, ലക്ഷദ്വീപ്  മലയോളം. ഭോഷോതിർത്തിേൾ, ഐപ്സോപ്ഗ്ലോസ്സ്, പ്േന്ദ്ര, 
അവശിഷ്ട, സംക്രമണപ്മഖലേൾ.  

യൂണിറ്റ് 4 

ഭോഷയം ഭോഷോസമ്പ്യർക്കങ്ങളം-ദ്വിഭോഷീയത, ബഹുഭോഷീയത, പ്േോഡ് മോറ്റം, പ്േോഡ് സേ 
ലനം, ആദ്ോനരദ്ോനങ്ങൾ, ഭോഷോപരിപോലനം (Language maintenance), ഭോഷോ 
വയതിയോനം, സേരഭോഷ, പവേലഭോഷ, പിേിനീേരണം, ക്രപ്യോളീേരണം, പപോതുഭോഷ, 
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ഇരട്ടപമോഴിത്തം (Diglossia). ഭോഷോനഷ്ടം, ഭോഷോപ്ക്ഷത്രം, മോധയമ-നവമോധയമഭോഷയപട 
സോമൂഹിേഭോഷോശോസ്ത്രം. 

ഭോഷോസൂത്രണം -ഭരണഭോഷ, സവജ്ഞോനിേഭോഷ, പ്ബോധനഭോഷ, ഭോഷോനൂനപക്ഷങ്ങൾ 

യൂണിറ്റ് 5 

സോമൂഹിേഭോഷോശോസ് ത്ര പഠനരീതിേൾ- സോംബ്ലിങ്്ങ , ദ്ത്തപ്ശഖരണം, ഉപേരണങ്ങൾ 
(Tools), സോമൂഹിേഭോഷോശോസ് ത്രചരങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കൽ, പ്രഖപേടുത്തുന്ന രീതി. 
ദ്ത്തവിശേലനവം വയോഖയോനവം. ഗണോത്മേവിശേലനം (Quantitative Analysis), 
ചരങ്ങളപട നിയമങ്ങൾ- നരവംശവിജ്ഞോനീയരീതിശോസ് ത്രം - ഗുണോത്മേവിശേലനം 
(QualitativeAnalysis) 
രോപ്യോഗിേപരിശീലനം: ദ്ത്തപ്ശഖരണം, വിശേലനം, സോമൂഹിേഭോഷോശോസ് ത്രച 
രങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കൽ, ഫീൽഡ്  വർക്്ക  
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സ്.ഒ 
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ത്തക
.സി 
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ന്ത ഠനം 

പ്രലയാഗം/ലാ
 ്/മണ്ഡലം 
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സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE  ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 

ത്തക.സി  വിവരതലം 
(Knowledge Category) 

Fa  വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 

Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

 

 

 

 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 2 

മുഖയവിഷയം: MULIN 1210 ദ്രാവിഡഭ്ാഷാ ഠനവം മലയാളഭ്ാഷാചരിത്രവം (4 െഡിറ്റ)് 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ. 1  ദ്രോവിഡഭോഷോകുടുംബ വർഗീേരണം വിശദ്ീേരിക്കോൻ    
സി.ഒ. 2  ദ്രോവിഡഭോഷോശോസ്ത്രപഠനങ്ങൾ    വിവരിക്കോൻ   
സി.ഒ. 3  തോരതമയഭോഷോശോസ്ത്രപഠനങ്ങൾ തോരതമയമോതൃേേൾ ഉപപ്യോഗിച്്ച  

പരിപ്ശോധിക്കോൻ    
സി.ഒ. 4   ദ്രോവിഡനിരുക്തനിഘണ്ടു നിർമിതി വിലയിരുത്തോൻ   
സി.ഒ. 5   ശിലോശോസനങ്ങൾ വിശദ്ീേരിക്കോൻ  
സി.ഒ. 6   രോചീന- മധയേോല ഭോഷോകൃതിേളിപല ഭോഷോപഗ്ഥനം നടത്തോൻ  
സി.ഒ. 7   മലയോളഭോഷോപരിണോമം അവപ്ലോേനം പചയ്യോൻ  
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ലകാഴ്സ്  ഉള്ളെക്കം:  

യൂണിറ്റ് 1 

 

ദ്രോവിഡഭോഷേളം അവ സംസോരിക്കുന്ന രപ്ദ്ശങ്ങളം - വിഭേനവം പരസ് പരബന്ധവം. 

ശോഖോവിഭേനത്തിപെ അടിസ്ഥോനതതവങ്ങൾ- ദ്ക്ഷിണ-മദ്ധയ-ഉത്തരശോഖേൾ. 

ദ്ക്ഷിണദ്രോവിഡശോഖയം മലയോളവം. ലീലോതിലേം-നിരീക്ഷണം, എെിസിപെ 

നിരീക്ഷണം. േോൽഡവലിപെ തോരതമയവയോേരണം. 

 

യൂണിറ്റ് 2 

 

ദ്രോവിഡഭോഷോപഠനം േോൽഡവലിനു പ്ശഷം-എമപ്നോ-ബപ്റോ-കൃഷ് ണമൂർത്തി. പി.എസ് . 

ുബ്രഹ്മണയം, എസ് .വി. ഷൺമുഖം, ആന്ദ്രപ്നോവ് , േമിൽപസവലബിൽ. 

 

 

യൂണിറ്റ് 3 

 

സംഘസോഹിതയം രധോനകൃതിേൾ- പൂർവ്വപ്േരളഭോഷ-സോമോനയോവപ്ലോേനം-

മലനോട്ടുവഴക്കങ്ങൾ-രോേ് തമിഴ്  മലയോളത്തിൽ നിന്ന്  മലയോളഭോഷയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന 

പഴമേൾ. മലയോളത്തിപെ തനതുപരിണോമങ്ങൾ. ഒൻപതോം നൂറ്റോണ്ിനു മുമ്പുള്ള 

ലിഖിതങ്ങൾ - പുളിമോപേോമ്പ്യ് , എടയ് ക്കൽ ലിഖിതങ്ങൾ, പട്ടണം ലിഖിതം - നിലമ്പൂർ ലിഖിതം 

- 9-11 നൂറ്റോണ്ടുേളിപല ഭോഷോലിഖിതങ്ങൾ, മലയോളം, പ്േരളം എന്നീ പദ്ങ്ങളപട 

നിഷ് പത്തി. 

 

യൂണിറ്റ് 4 

 

ആട്ടരേോരം ക്രമദ്ീപിേ - ഭോഷോേൗടലീയം - രോമചരിതം - േണ്ണേകൃതിേൾ - 

മണിരവോളകൃതിേൾ. കൃഷ് ണഗോഥ - രോമേഥേോട്ട്  - എഴുത്തച്ഛൻ കൃതിേൾ എന്നിവയപട 

ഭോഷോരോധോനയം - പോരമ്പ്യരയഗദ്യം - മിഷനറിഗദ്യം. 

 

യൂണിറ്റ് 5 

 

പതക്കൻ - വടക്കൻ പോട്ടുേളിപല ഭോഷ - പഴപഞ്ചോല്ലുേൾ, മലയോളഭോഷ എഴുതോൻ 

ഉപപ്യോഗിച്ചിരുന്ന ലിപിേൾ- ലിപിേൾ- വപട്ടഴുത്ത്, പ്േോപലഴുത്ത്, മലയോൺമ, അറബി 

മലയോളം, കുർപ്സോനി മലയോളം. 
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C,P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
6 

വോേയഘടനോസിദ്ധോന്ത
ങ്ങൾ 
മലയോളഭോഷോസന്ദർഭ
ത്തിൽ രപ്യോഗിക്കോൻ 

1, 
2, 
4 

4, 5 Ap F, 
C,P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
7 

മലയോളഭോഷയപട  
വോേയഘടനോസവിപ്ശഷ
തേൾ തിരിച്ചറിയോൻ 

2 6, 7 Ap F, 
C,P 

 
12 

 
0 

 

 

 

 

 

സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE  ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
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Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 

ത്തക.സി  വിവരതലം 
(Knowledge Category) 

Fa  വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 

Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 3 

മുഖയവിഷയം: MU LIN 1312 കമ്പ്യൂട്ടർഭ്ാഷാശാസ്ത്രം - 2   (4 െഡിറ്റ്) 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ 1  േമ്പ്യൂട്ടർ ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ രയക്തപ്മഖലേൾ വിശദ്ീേരിക്കോൻ 
സി.ഒ 2   േമ്പ്യൂട്ടർ ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിൽ രോപ്യോഗിേപരിജ്ഞോനം വിേസിേിക്കോൻ 
സി.ഒ 3  നിലവിലള്ള NLP ടൂളേളപട രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തോൻ 
സി.ഒ 4  യന്ത്രവിവർത്തനത്തിനുപയക്തമോയ ഭോഷോനിയമങ്ങൾ രപ്യോഗിക്കോൻ 
സി.ഒ 5   ഭോഷയപട രൂപവോേയഘടനോപഗ്ഥനം േമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിതമോയി വിശേലനം 

പചയ്യോൻ 
സി.ഒ 6  ഭോഷോപ്േോർേുേൾ വിേസിേിക്കോൻ 
സി.ഒ 7  സവോഭോവിേഭോഷോസംസ്കരണഉപേരണങ്ങൾ വിേസിേിക്കോൻ 

 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം:  

യൂണിറ്റ് 1 

േമ്പ്യൂട്ടർ ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ വിവിധ പ്മഖലേൾ, പ്േോർേസ് ഭോഷോശോസ്ത്രം (Corpus 
linguistics) സോധയതേൾ, വിവിധതരം പ്േോർേുേളപട പരിചയം, വരപമോഴി-വോപമോഴി 
പ്േോർേസ്, പ്േോർേസ് നിർമ്മോണം, പ്േോർേസ് നിർമ്മിതിയിപല രശ് നങ്ങൾ, വിശേലന 
രീതിശോസ്ത്രം 

രോപ്യോഗിേപരിശീലനം: വോപമോഴി, വരപമോഴി പ്േോർേസ് നിർമ്മോണം 

യൂണിറ്റ് 2  

ഭോഷണവിഭോഗോനുബന്ധനം (POS tagging), ടോഗ് പസറ്റേളപട വിേോസം. വിവിധ തരം 
ടോഗ് പസറ്റേൾ, ടോഗിങ്  രീതിേൾ, , ടോഗിംഗ് പരിമിതിേൾ, ടീേ (Annotation) രീതിേൾ. 
ടീേ നിർമ്മോണവം രശ്നങ്ങളം, പോഴ്സിംഗ്, ചേിംഗ്. 

രോപ്യോഗിേപരിശീലനം: നിർമ്മിക്കപേട്ട പ്േോർേസിപെ ടോഗിംഗ്, പോഴ്സിംഗ്, ചേിംഗ് 

യൂണിറ്റ് 3 

യന്ത്രവിവർത്തനം. യന്ത്രഭോഷ, യന്ത്രഗ്ോഹയം, യന്ത്രവിവർത്തനചരിത്രം, യന്ത്രവിവർത്ത 
നരക്രിയ, നിഘണ്ടുപരിപ്ശോധന, ലക്ഷയപോപ്ഠോൽേോദ്നം, പുനരസോധനം, പരരസോ 
ധനം, യന്ത്രവിവർത്തനത്തിപല ഭോഷോരശ് നങ്ങൾ, ഇന്തയയിപല യന്ത്രവിവർത്തന 
ശ്രമങ്ങൾ - ആംഗലഭോരതി, അനുഭോരതി, അനുസോരേ, മോത്ര, യന്ത്രം മുൻനിർത്തി 
മനസ്സിലോക്കൽ. യന്ത്രവിവർത്തനസമീപനങ്ങൾ. 
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രോപ്യോഗിേപരിശീലനം: നിർമ്മിക്കപേട്ട പ്േോർേസിപെ രൂപവോേയഘടനോപഗ്ഥനം 
വിവർത്തനസന്ദർഭത്തിൽ 

യൂണിറ്റ് 4 

പ്വഡ് പനറ്റ് നിർമ്മോണരീതി, മലയോളത്തിപല പ്വഡ് പനറ്റ് ശ്രമങ്ങൾ, സമനോമത, 
ബഹവർഥേത, വിേൽപനം തുടങ്ങിയ അർഥരശ് നങ്ങൾ സേേോരയം പചയ്യുന്ന രീതിയപട 
വിലയിരുത്തൽ - മലയോളം േമ്പ്യൂട്ടിങ് - ശ്രമങ്ങൾ - ഡോറ്റോസമനിംഗ്, ഭോവോപഗ്ഥനം, 
പ്ചോപ്ദ്യോത്തരങ്ങൾ (Question Answering) പോഠസംഗ്ഹം- ഒരു അവപ്ലോേനം.  

രോപ്യോഗിേപരിശീലനം: സിൻപസറ്റ്, പ്േോശീയ പമട്രിക്സ് തയ്യോറോക്കൽ 

യൂണിറ്റ് 5 

ഭോഷണസംപ്േഷണം (speech synthesis) ഭോഷണം തിരിച്ചറിയൽ (speech recognition), 
പടക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്്ച, സ്പീച്്ച ടു പടക്സ്റ്റ്, നിർമ്മിതബുദ്ധി, യന്ത്രഗ്ോഹയത – ആൽപ്ഗോരിതങ്ങൾ 

രോപ്യോഗിേപരിശീലനം: രോത്ത് പ്സോഫ്റ്റ് പവയർ പരിശീലനം, മലയോളം േമ്പ്യൂട്ടർ 
ഭോഷോശോസ്ത്ര ഓൺസലൻ ഉപേരണങ്ങൾ:  ടി.ഡി.ഐ.എൽ, ഐസിപ്ഫോസ്, 
എസ.്എം.സി. 

 ഠനസഹായസൂചി 

പസയ്തലവി, സി. 2020. േമ്പ്യൂട്ടർ ഭോഷോശോസ്ത്രം. തിരൂർ: തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛൻ 

മലയോളസർവേലോശോല 

സ്മിത പേ. നോയർ. 2019. മലയോളം േമ്പ്യൂട്ടിംഗ്: പരിമിതിേളം സോധയതേളം. 

തിരുവനന്തപുരം: പ്േരളഭോഷോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്. 

Arnold doug, Lorna Balkan,  Siety Meijer, R. Lee Humphreys Louisa Sadler. 1994. 

Machine translation: An Introductory Guide. London: Blackwell.  

Charik Eageze and Drew MC Donaltt. 1986. Introduction to Artificial Intelligence, 

Addison Wesley Series in Computer Science. Boston MA: Addison Wesley.  
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Publications. 

Grishman, R. 1994. Computational Linguistics. Cambridge: Cambridge University 

Press. 
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Elsevier Publishing Company. 
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Horwood ltd. 

Jurafsky, D.&J. H. Martin. 2008. Speech & Language Processing. USA: Pearson. 

Jurafsky, Dani  and  Martin, James H. Speech and Language Processing: An 
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Recognition. Prentice Hall: Prentice Hall Series in Artificial  Intelligence.  
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SAGE Publications. 

Pereira, F. &B. Grosz. (ed.). 1994. Natural Language Processing. Cambridge: MIT 

Press. 

Rajapurohit, B. B. 1994. Technology and Languages. Mysore: CIIL. 
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Website Links: 
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http://www.logos-ca.com 

 

സൂചന:  

സി
.ഒ 
 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി  ി

.ഒ 
 ി.എ
സ്.ഒ 

സി.
എ
ൽ 

ത്തക
.സി 

സിദ്ധ്ാ
ന്ത ഠ
നം 

പ്രലയാഗം/ലാ
 ്/മണ്ഡലം 

സി
.ഒ 
1 

േമ്പ്യൂട്ടർ 
ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ 
രയക്തപ്മഖലേൾ 
വിശദ്ീേരിക്കോൻ 

1,
2,
3 

2,4,6 Un, 
Ev  

F, 
C,P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
2 

േമ്പ്യൂപ്ട്ടഷണൽ 
ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിൽ 
രോപ്യോഗിേപരിജ്ഞോ
നം വിേസിേിക്കോൻ 

2,
3 

2,4,6 Ap, 
Cr 

F, 
C,P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
3 

നിലവിലള്ള NLP 
ടൂളേളപട രശ്നങ്ങൾ 
വിലയിരുത്തോൻ 

2,
3 

2,4 Ev F,C,
P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
4 

യന്ത്രവിവർത്തനത്തിനു
പയക്തമോയ 

1,
3 

4,6 Ap F, 
C,P 

 
12 

 
0 

http://www.logos-ca.com/
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ഭോഷോനിയമങ്ങൾ 
രപ്യോഗിക്കോൻ 

സി
.ഒ 
5 

ഭോഷയപട 
രൂപവോേയഘടനോപഗ്ഥ
നം േമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിതമോയി 
വിശേലനം പചയ്യോൻ 

1,
2 

2,4,6 An F, 
C,P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
6 

ഭോഷോപ്േോർേുേൾ 
വിേസിേിക്കോൻ 

1,
2,
3 

1,2,4,
6 

Ap, 
Cr 

F, 
C,P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
7 

സവോഭോവിേഭോഷോസംസ്ക
രണഉപേരണങ്ങൾ 
വിേസിേിക്കോൻ 

1,
2,
3 

1,2,4,
6 

Ap, 
Cr 

F, 
C,P 

 
12 

 
0 

 

 

സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE  ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 

ത്തക.സി  വിവരതലം 
(Knowledge Category) 

Fa  വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 

Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 3 

ഐച്ഛികവിഷയം: MULIN 1313 ഭ്ാഷാല ാധനം    (4 െഡിറ്റ)്  
  

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ 1 ഭോഷോപ്ബോധനരീതിേൾ വിശദ്ീേരിക്കോൻ 
സി.ഒ 2 ഭോഷോസമോർേന- പ്ബോധന- അഭയസന സിദ്ധോന്തങ്ങൾ വിശദ്ീേരിക്കോൻ  
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സി.ഒ 3 അന്തർസവജ്ഞോനിേഭോഷോപ്ബോധനമോർഗങ്ങൾ വിശദ്ീേരിക്കോൻ  
സി.ഒ 4 ഭോഷോപ്ബോധനനൂതനരവണതേൾ വിലയിരുത്തോൻ  
സി.ഒ 5 ഭോഷോപ്ബോധനസോമഗ്ിേളപട നിർമ്മോണരീതിേൾ 

രപ്യോേനപേടുത്തോൻ 
സി.ഒ 6 ഭോഷോപ്ശഷീപരിപ്ശോധനയപട വിവിധരീതിേൾ വിശേലനം പചയ്യോൻ 
സി.ഒ 7 പഠനഭിന്നപ്ശഷി പ്വർതിരിച്ചറിയോൻ 
സി.ഒ 8 പ്ഗോത്ര-നൂനപക്ഷഭോഷോപ്ബോധനരശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തോൻ 

 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം:  

യൂണിറ്റ് 1 

ഭോഷോസമോർേനം, ഭോഷോപ്ബോധനവം ഭോഷോഭയോസനവം, പ്ബോധനമോധയമം,  
ദ്ോർശനിേവീക്ഷണഗതിേൾ, മലയോളഭോഷോപ്ബോധനചരിത്രം, ഭോഷോപ്ബോധനത്തിപെ 
സോമൂഹിേഭോഷോശോസ്ത്രസന്ദർഭം, മോതൃഭോഷയം (ഒന്നോംഭോഷ) രണ്ോംഭോഷയം, രണ്ോം 
ഭോഷോഭയസനതന്ത്രം. 

യൂണിറ്റ് 2 

വിദ്യോഭയോസഭോഷോശോസ്ത്രം, നോഡീയഭോഷോശോസ്ത്രം, സോമൂഹിേഭോഷോശോസ്ത്രം, േമ്പ്യൂട്ടർ 
ഭോഷോശോസ്ത്രം, പ്േോർേസ് ഭോഷോശോസ്ത്രം എന്നിവയം ഭോഷോപ്ബോധനവം. 
വിദ്യോഭയോസസിദ്ധോന്തങ്ങളം ഭോഷോപ്ബോധനവം- ശീലസിദ്ധോന്തം, ക്ലോസ്സിക്കൽ 
േണ്ിഷനിംഗ്, ഓേറെ് േണ്ിഷനിംഗ്, മനനവോദ്ം,   ജ്ഞോനനിർമ്മിതിവോദ്ം, 
പിയോപഷയപട ചിന്തേൾ, സോമൂഹയജ്ഞോനനിർമ്മിതിവോദ്ം, സംപ്വദ്േ സമീപനം, 
സവോഭോവിേ സമീപനം, സംവോദ് – സംഗീത പതറോേി (Suggestopedia)  

 ബഹുമുഖബുദ്ധി, സവേോരിേബുദ്ധി -സിദ്ധോന്തം – സോർവപലൗേിേവയോേരണം  

ഭോഷോപ്ബോധനസമീപനങ്ങൾ - രതയക്ഷരീതി, വയോേരണ-വിവർത്തനരീതി, 
ശ്രോവയഭോഷോപഠനരീതി, രഭോഷണരീതി  

അഭയസന സിദ്ധോന്തങ്ങൾ - വയതിപ്രേോപഗ്ഥനം, സ് ഖലിതോപഗ്ഥനം, ക്രിപ്യറ്റീവ ്
േൺസ്ട്രക്ഷൻ തിയറി, L2 = L1 പരിേൽപന, നിർണോയേഘട്ടപരിേൽപന  

അഭയസനരീതിേൾ: വർണ്ണപോഠരീതി, പദ്പോഠരീതി, ശ്രോവയരീതി, ഭോഷോ-ഉപപ്യോഗരീതി, 
മനഃശോസ്ത്രരീതി. പ്രോേക്ട് അവതരണരീതി, നോടേോവതരണരീതി, പ്േളീരീതി.  

യൂണിറ്റ് 3 

ഭോഷോപഠപ്നോപേരണങ്ങൾ, ദൃശയശ്രോവയഉപോധിേൾ, പഠനസഹോയനിർമിതി, 
രോചീനഭോഷോപ്ബോധനരീതി, വോയ് പമോഴി, മോധയമഭോഷ ഇങ്ങപന ഓപ്രോന്നിനും രപ്തയേം 
രപ്തയേമുള്ള സോമഗ്ിേളപട നിർമ്മോണരീതിേൾ പരിചയപേടുത്തുേ, ഭോഷോലപ്ബോറട്ടറി, 
േമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതപ്ബോധനരീതിേൾ. ഓൺസലൻ സോമഗ്ിേൾ. 

യൂണിറ്റ് 4 

ഭോഷോപ്ശഷീപരിപ്ശോധന, പരിപ്ശോധനയപട വിവിധരീതിേൾ, ഗ്ഹണം, ഭോഷണപ്ശഷി, 
എഴുത്ത്, വോയന, വയോേരണം, മൂലയനിർണയരീതി, പ്ദ്ശീയ പടസ്റ്റിങ് സർവീസ് (NTS) 
രവർത്തനങ്ങളപട പരിചയം. 

രോപ്യോഗിേപരിചയം ഭോഷോപ്ശഷീപരിപ്ശോധനോടൂളേൾ ഉപപ്യോഗിക്കൽ, ഉച്ചോരണം, 
എഴുത്ത് പ്ബോധനത്തിൽ ഭോഷോശോസ്ത്രരപ്യോഗം. 

യൂണിറ്റ് 5 



77 
 

സോക്ഷരതയം പ്ബോധനവം, ആദ്ിവോസി സോക്ഷരതോരശ് നങ്ങൾ, പ്ബോധനസോമഗ്ിേളം 
സോമൂഹിേപശ്ചോത്തലവം, പഠനഭിന്നപ്ശഷി-ഡിപസ്ക്സിയ, ഡിസഗ്്ോഫിയ, ഡിസ ്
േോൽക്കുലിയ. സവനം-സവനിമം-രൂപിമം-വോേയം, പ്േോശം, അർഥം, സന്ദർഭം, എന്നീ 
തലങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള പരിപ്ശോധന. 
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സൂചന:  

സി
.ഒ 
 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി  ി

.ഒ 
 ി.എ
സ്.ഒ 

സി.
എ
ൽ 

ത്തക
.സി 

സിദ്ധ്ാ
ന്ത ഠ
നം 

പ്രലയാഗം/ലാ
 ്/മണ്ഡലം 

സി
.ഒ 
1 

ഭോഷോ പ്ബോധനരീതിേൾ 
വിശദ്ീേരിക്കോൻ 

1 1 Un, 
Ev 

F, 
C 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
2 

ഭോഷോസമോർേന- 
പ്ബോധന- അഭയസന 
സിദ്ധോന്തങ്ങൾ 
വിശദ്ീേരിക്കോൻ  

1 1 Un, 
Ev,  

F, 
C 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
3 

അന്തർസവജ്ഞോനിേഭോ
ഷോപ്ബോധനമോർഗങ്ങൾ 
വിശദ്ീേരിക്കോൻ  

1 

2 

1 

2 

Un, 
Ev 

F,C  
12 

 
0 

സി
.ഒ 
4 

ഭോഷോപ്ബോധനനൂതനരവ
ണതേൾ വിലയിരുത്തോൻ  

1 

2 

1 

2 

Ev F, 
C,P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
5 

ഭോഷോപ്ബോധനസോമഗ്ിേ
ളപട നിർമ്മോണരീതിേൾ 
രപ്യോേനപേടുത്തോൻ 

1 

2 

1 

2 

Ap F, 
C,P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
6 

ഭോഷോപ്ശഷീപരിപ്ശോധന
യപട വിവിധരീതിേൾ 
വിശേലനം പചയ്യോൻ 

1 

2 

1 

2 

An F, 
C,P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
7 

പഠനഭിന്നപ്ശഷി 
പ്വർതിരിച്ചറിയോൻ 

1 1 

2 

An F, 
C,P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
8 

പ്ഗോത്ര-
നൂനപക്ഷഭോഷോപ്ബോധന
രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്തോൻ 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Ev F, 
C,P 

 
12 

 
0 

 

 

സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE  ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
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Cr നിർമിക്കുേ(Create) 
ത്തക.സി  വിവരതലം 

(Knowledge Category) 
Fa  വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 

Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 3 

ഐച്ഛികവിഷയം: MU LIN 1314 ക്ലിനിക്കൽ ഭ്ാഷാശാസ്ത്രം  ( 4 െഡിറ്റ്) 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ 1 ക്ലിനിക്കൽ ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ അന്തർസവജ്ഞോനിേവയോപ്തി 
വിശദ്ീേരിക്കോൻ 

സി.ഒ 2 ഭോഷോ-ഭോഷണഭിന്നപ്ശഷി പ്വർതിരിച്ചറിയോൻ 
സി.ഒ 3 ഭോഷോ-ഭോഷണ ഭിന്നപ്ശഷിപഠനത്തിൽ ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ പേ് 

വിശേലനം പചയ്യോൻ 
സി.ഒ 4 ഭോഷയപട നോഡീയഭോഷോശോസ്ത്രതലങ്ങൾ വിശദ്ീേരിക്കോൻ 
സി.ഒ 5 കുഞ്ഞുങ്ങളിപല ഭോഷോസമോർേനം വിശേലനം പചയ്യോൻ 
സി.ഒ 6 വയതയസ്ത പരിപ്ശോധനോരീതിേൾ വഴി ഭിന്നഭോഷോപ്ശഷി േപണ്ത്തോൻ 
സി.ഒ 7 ഭിന്നഭോഷോ-ഭോഷണോപഗ്ഥനം നടത്തോൻ 
സി.ഒ 8 ഭോഷോവിേോസപരിപ്ശോധനോസോമഗ്ിേളം പതറോേി പമോഡൂളേളം 

തയ്യോറോക്കോൻ 
 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം:  

യൂണിറ്റ് 1 

ക്ലിനിക്കൽ ഭോഷോശോസ്ത്രം: പഠനപ്മഖലേൾ, തലങ്ങൾ, ഭോഷോഭിന്നപ്ശഷീപഠനത്തിൽ 
ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ പേ്, ഭോഷ, ഭോഷണം, ഭോഷോപ്ശഷിയം രപ്യോഗവം,  
നോഡീയഭോഷോശോസ്ത്രം. മനുഷയഭോഷയപട േീവശോസ്ത്രപരമോയ അടിസ്ഥോനം. ഭോഷയം 
മസ്തിഷ് േവം. മസ്തിഷ് േഭോഷയപട വിവിധ പ്മോഡലേൾ -പസറിബ്രൽ പ്ഡോമിനൻസ്, 
പോർശവീേരണം. ഭോഷോസനപുണിേളിൽ മസ്തിഷ്േത്തിപെ രവർത്തനം.  

യൂണിറ്റ് 2 

മപ്നോഭോഷോവിജ്ഞോനീയം. മപ്നോഭോഷോവിജ്ഞോനീയത്തിപെ സസദ്ധോന്തിേതലങ്ങൾ. 
പരീക്ഷണോത്മേത (Empiricism), ശീലസിദ്ധോന്തം (Behavioursm), പോരമ്പ്യരയവോദ്ം 
(Nativism), സധഷണിേപോരസ്പരയം (Interactionist Theory), േന്മസിദ്ധത, 
സോർവലൗേിേവോദ്ം, നിർണോയേഘട്ടസിദ്ധോന്തം.  

ഭോഷയം സധഷണിേതയം, ഭോഷോസംസ്കരണം സധഷണിേരക്രിയേൾ- ശ്രദ്ധ, ഓർമ്മ,  
ധോരണ- ഭോപ്ഷോൽേോദ്നവം രോഥമിേധോരണയം തമ്മിലള്ള ബന്ധം, മപ്നോനിഘണ്ടു. 

യൂണിറ്റ് 3 
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ഭോഷോസമോർേനം, ഭോഷോസമോർേനഘട്ടങ്ങൾ, പൂർവഭോഷോഘട്ടം, ഭോഷോഘട്ടം 
വർണഘടനോപരമോയ വിേോസം, ഭോഷയിപല വർണഘടനോരക്രിയേളം 
ഭോഷണസ്ഖലിതങ്ങളം. വോക്്ക, വോേയം, അർഥം എന്നീ തലങ്ങളിലള്ള വിേോസം, 
വയോേരണപരമോയ വിേോസം, ഭോഷോസമോർേനത്തിൽ ചുറ്റപോടുേളപട സവോധീനം, രണ്ോം 
ഭോഷോപഠനത്തിൽ ഒന്നോം ഭോഷയപട പേ്, ദ്വിഭോഷോ സമോർേനം. എഴുത്ത്, വോയന-രണ്ോം 
ഘട്ട സനപുണിേൾ.   

യൂണിറ്റ് 4 

ഭിന്നഭോഷോപ്ശഷി, സംവർധനഭോഷോസവേലയങ്ങൾ, ഭോഷോഘോതം, നോമവിസ്മൃതി, 
വയോേരണിേോഘോതം, വിക്്ക, സ് േീപ്സോഫ്രീനിയ, ഭിന്നപ്ശഷിയള്ളവരുപട ഭോഷോ 
രശ് നങ്ങൾ, വോർധേയത്തിപല ഭോഷോനഷ്ടം, ബധിരരുപട ഭോഷോരശ്നങ്ങൾ, ഡിസോർത്രിയ, 
അരോക്സിയ, പഠനഭിന്നപ്ശഷി.  

യൂണിറ്റ് 5 

ഭോഷോസവേലയങ്ങൾ തിരിച്ചറിയന്നതിലം പരിഹരിക്കുന്നതിലം ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ 
വീക്ഷണം.  വയതയസ്ത ഭോഷോതലങ്ങളപട പരിപ്ശോധനോമോതൃേേൾ-വർണ, വോേയ, അർഥ 
രേരണതലങ്ങളപട പരിപ്ശോധനോടൂളേൾ, ഭോഷോ-ഭോഷണഭിന്നപ്ശഷി തിരിച്ചറിയൽ, 
വിശേലനം, പതറോേി പമോഡൂളേൾ മോതൃേ തയ്യോറോക്കലം രപ്യോഗിക്കലം. 
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യൂണിറ്റ് 1 

മലയോളം േമ്പ്യൂട്ടിങ്- ചരിത്രവം വിേോസവം. മലയോളം േമ്പ്യൂട്ടിങിപെ രോധോനയം, 
പവല്ലുവിളിേൾ. മലയോളം എൻപ്േോഡിംഗ് പ്സോഫ്റ്റ് പവയറേൾ, മലയോളം എൻപ്േോഡിംഗ് 
വയവസ്ഥ. മലയോളം േീപ്ബോർഡ്. മലയോളം പ്ഫോണ്ടുേൾ- ഇസ്കി, ആസ്കി, യൂണിപ്േോഡ്, 
മലയോളം എൻപ്േോഡിംഗ് പ്നരിടുന്ന രശ് നങ്ങൾ. മലയോളം ഇൻപുട്ടിംഗ് - 
രോപ്യോഗിേപരിചയം. പടക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററേൾ- വയതയസ്ത നിലപോടുേൾ. 

യൂണിറ്റ് 2 

ഭോഷോേമ്പ്യൂട്ടിങ് സോമഗ്ിേൾ: ഡിേിറ്റൽ പോഠങ്ങൾ, ഭോഷോ-ഭോഷണപ്ശഖരങ്ങൾ, 
ഹസ്തലിഖിതപ്ശഖരങ്ങൾ, ആംഗയഭോഷോേമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, പോഠ-ഭോഷണം (പടക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്്ച ), സ്പീച്്ച 
ടു പടക്സ്റ്റ്, സവയംപ്രരിത ഭോഷണം തിരിച്ചറിയൽ. ഒ.സി.ആർ. 

യൂണിറ്റ് 3 

മലയോളഭോഷോസംസ് േരണം, മലയോളഭോഷോസംസ് േരണത്തിനുള്ള വിവിധതരം 
പ്സോഫ്റ്റ് പവയറേൾ, േമ്പ്യൂപ്ട്ടഷണൽ രൂപവിജ്ഞോനം, ഭോഷോ സംസ് േരണരക്രിയയപട 
വിവിധഘട്ടങ്ങൾ. ടോഗിംഗ്, ഡിേ് പ്ടഷൻ, േമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത നിഘണ്ടു-
വയോേരണനിർമ്മിതി. 

രോപ്യോഗിേ പരിചയം: ഓേൺ പ്സോഴ്സ് മലയോളഭോഷോപ്സോഫ്റ്റ് പവയറേൾ 

യൂണിറ്റ് 4 

പ്േോർേസ് ഭോഷോശോസ്ത്രം, ടോഗിംഗ്, അക്ഷര വയോേരണ പരിപ്ശോധിനി, രൂപിമോപഗ്ഥനി - 
എന്നിവയിൽ മലയോളത്തിപെ പ്നട്ടങ്ങൾ, പവല്ലുവിളിേൾ. നിഘണ്ടു, പ്ഗ്ലോസറി, 
ഇൻഡേ് സ്, തിപ്സ്സോറസ് തുടങ്ങിയ േണ്െ് പ്േോർേുേളപട തയ്യോറോക്കൽ. സഹേർ 
ലിങ്കുേൾ. 

യൂണിറ്റ് 5 

യന്ത്രവിവർത്തനം മലയോളത്തിൽ, മലയോളം പ്വഡ് പനറ്റ്. േമ്പ്യൂട്ടിംഗ ് ഉപേരണങ്ങൾ, 
പസർവർ അധിഷ്ഠിത േമ്പ്യൂട്ടിങ് സോമോനയപരിചയം. ഇെർപനറ്റ് പ്രോപ്ട്ടോപ്ക്കോൾ, 
ഐ.ഡി.എൻ.എസ്. ക്രിപ്യറ്റീവ് പ്േോമൺസ് സലസൻസിങ്. 

യൂണിറ്റ് 6 

മലയോളനിഘണ്ടു നിർമോണം. മലയോളപദ്ങ്ങളപട അക്ഷരക്രമവിനയോസം നിഘണ്ടുവിൽ. 
മലയോളം വിക്കിപീഡിയ. വിക്കിഗ്ന്ഥശോല, വിക്കിപോഠശോല, വിക്കിനിഘണ്ടു. പ്ബ്ലോഗുേൾ, 
നവമോധയമങ്ങൾ: ടവിറ്റർ, പ്ഫസ്ബുക്്ക, ലിേ്ട് ഇൻ, ഗൂഗിൽ +, യൂടൂബ,് ഇ-പ്േർണലേൾ, 
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 ാഠയവിഷയഫലപ്രാ
പ്തി 
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.ഒ 
 ി.എ
സ.്ഒ 

സി.
എൽ 

ത്തക.
സി 

സിദ്ധ്ാന്ത
 ഠനം 

പ്രലയാഗം/ലാ
 ്/മണ്ഡലം 
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.ഒ 
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മലയോളം േമ്പ്യൂട്ടിംഗ് 

ചരിത്രം 

വിശദ്ീേരിക്കോൻ 
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ഭോഷോസോപ്േതിേര
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അവപ്ലോേനം 
പചയ്യോൻ 
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സി
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മലയോളത്തിപെ 
സപ്േതനവയവസ്ഥേ
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രോപ്യോഗിേപരിചയം 
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സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE  ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 

ത്തക.സി  വിവരതലം 
(Knowledge Category) 

Fa  വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 

Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 3 

 ാഹയഐച്ഛികം: MU LIN 1316 ഭ്ാഷാശാസ്ത്രവം സാഹിതയവം (4 െഡിറ്റ്) 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ 1 സോഹിതയകൃതിേളപട വിശേലനത്തിൽ ഭോഷോശോസ്ത്രചിന്തേൾ 
രപ്യോഗിക്കുവോൻ 
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സി.ഒ 2 ഘടനോവോദ്-ഘടനോനന്തരവോദ്ചിന്തേൾ വിവരിക്കുവോൻ 
സി.ഒ 3 സോഹിതയകൃതിേളിപല സശലീസപ്േതങ്ങൾ പരിപ്ശോധിക്കോൻ 
സി.ഒ 4 പോഠഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപല അടിസ്ഥോനസേൽേനങ്ങൾ ചർച്ചപചയ്യുവോൻ 
സി.ഒ 5 വയവഹോരോപഗ്ഥനസിദ്ധോന്തങ്ങളം രീതിേളം സംപ്ക്ഷപിക്കോൻ 
സി.ഒ 6 മലയോളസോഹിതയവിമർശനത്തിപല ഘടനോവോദ്-ഘടനോനന്തരവോദ് 

ചിന്തേൾ വിലയിരുത്തോൻ 
 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം:  

യൂണിറ്്റ 1 

സോഹിതയത്തിപല  ഭോഷ,  സോഹിതയഭോഷോവിശേലനവം ഭോഷോശോസ്ത്രവം.  

രോഹ് സ്ൂളിപെ ഭോഷോശോസ്ത്രസമീപനങ്ങൾ: സോഹിതീയത , വിക്ടർ ഷ്പ്ക്ലോവ്സ്കിയപട 

അപരിചിതീേരണം  

പ്റോമൻ യോക്കൂബ്സൺ, ട്രൂബറ്റ്പ്സ്കോയ്,  യോൻ മുേപ്രോവ്സ്കി എന്നിവരുപട 

സോഹിതയഭോഷോചിന്തേൾ 

യൂണിറ്്റ 2 

രൂപനിഷ്ഠവോദ്ം:   അടിസ്ഥോനസേൽേനങ്ങൾ 

ഘടനോവോദ്ം :   അടിസ്ഥോനസേൽേനങ്ങൾ, പസോസൂർ, പലവിസ്ത്രോസ് എന്നിവരുപട 

ഘടനോവോദ്ചിന്തേൾ  

ഘടനോനന്തരസോഹിതയഭോഷോചിന്തേൾ: ദ്റീദ്, പറോളോങ് ബോർത്ത്, മിഖോപ്യൽ ബക്തീൻ, 

ലക്കോൻ, ഫൂപ്ക്കോ, അൽത്തുസർ, ജൂലിയ ക്രിപ്സ്തവ, ഗോയത്രി സ്പിവോക്്ക എന്നിവരുപട 
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സശലിവിജ്ഞോനം അടിസ്ഥോനസേൽേനങ്ങൾ-  ഏേം, സദ്വതം, ബഹുതവം എന്നീ 

സമീപനങ്ങൾ,-ഔപചോരിേം,  സമോപ്ലോചനോപരം,  ആേസ്മിേം- പുരപ്ക്ഷപണം-

അപരിചിതീേരണം-സമോന്തരത-വയതിയോനം-സശലീവിശേലനരീതിേൾ- വൃത്തം, 
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പപൗരസ്തയസശലീചിന്തേൾ രോഥമിേപരിചയം 
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ഘടനോവോദ്-ഘടനോനന്തരവോദ്ചിന്തേൾ മലയോളത്തിൽ, ഘടനോവോദ്-

ഘടനോനന്തരവോദ് മലയോളസോഹിതയനിരൂപണം- മോതൃേേൾ പരിചയപേടൽ. 
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സൂചന:  

സി
.ഒ 
 ാഠയവിഷയഫലപ്രാ
പ്തി 

 ി
.ഒ 
 ി.എ
സ.്ഒ 

സി.
എൽ 

ത്തക.
സി 

സിദ്ധ്ാന്ത
 ഠനം 

പ്രലയാഗം/ലാ
 ്/മണ്ഡലം 

സി
.ഒ 
1 

സോഹിതയകൃതിേളപട 
വിശേലനത്തിൽ 
ഭോഷോശോസ്ത്രചിന്തേ
ൾ രപ്യോഗിക്കുവോൻ 

1, 
2, 
3 

1, 2,  
4 

Ap F, 
C,P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
2 

ഘടനോവോദ്-
ഘടനോനന്തരവോദ്ചി
ന്തേൾ 
വിവരിക്കുവോൻ 

1, 
2, 
3  

1, 2 Un, 
Ev 

F, C  
12 

 
0 

സി
.ഒ 
3 

സോഹിതയകൃതിേളി
പല 
സശലീസപ്േതങ്ങൾ 
പരിപ്ശോധിക്കോൻ 

1, 
2, 
3 

1, 2 An F, 
C,P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
4 

പോഠഭോഷോശോസ്ത്രത്തി
പല 
അടിസ്ഥോനസേൽ
േനങ്ങൾ 
ചർച്ചപചയ്യുവോൻ 

1, 
2, 
3 

1, 2 Cr F, 
C,P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
5 

വയവഹോരോപഗ്ഥന
സിദ്ധോന്തങ്ങളം 
രീതിേളം 
സംപ്ക്ഷപിക്കോൻ 

1, 
2, 
3 

1, 4 Un F,C  
12 

 
0 

സി
.ഒ 
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മലയോളസോഹിതയവി
മർശനത്തിപല 
ഘടനോവോദ്-
ഘടനോനന്തരവോദ് 
ചിന്തേൾ 
വിലയിരുത്തോൻ 

1, 
2, 
3 

1, 2, 7 Ev F, 
C,P 

 
12 

 
0 

 

സാലേതിക ദ്ാവലി 
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സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 
(Course Outcome) 

 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 
Programme Outcome 

 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 
(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE  ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 

ത്തക.സി  വിവരതലം 
(Knowledge Category) 

Fa  വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 

Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 3 

 ാഹയഐച്ഛികം: MU LIN 1317 ധശലീവിജ്ഞാനം   (4 െഡിറ്റ)് 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ 1 സശലിയപട ഭോഷോശോസ്ത്രം വിവരിക്കുവോൻ 
സി.ഒ 2 പോശ്ചോതയ- പപൗരസ്തയ സശലീവിജ്ഞോനവീക്ഷണങ്ങൾ തോരതമയം 

പചയ്യുവോൻ 
സി.ഒ 3 പോഠോധിഷ്ഠിത- പോഠബോഹയ  സശലീപരത പ്വർതിരിച്ചറിയോൻ 
സി.ഒ 4 സോഹിതയവിമർശനത്തിൽ സശലീവിജ്ഞോനസോംഖയേം, േമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത 

സശലീവിജ്ഞോനം എന്നിവ രപ്യോേനപേടുത്തോൻ 
സി.ഒ 5 സോഹിതയത്തിപല സോംസ്കോരിേരതിനിധോനങ്ങൾ 

ചിഹ്നവിജ്ഞോനീയവീക്ഷണത്തിൽ വിലയിരുത്തുവോൻ 
സി.ഒ 6 ആഖയോനശോസ്ത്ര-വയവഹോരോപഗ്ഥനസേൽേനങ്ങൾ 

സോഹിതയനിരൂപണത്തിൽ  രപ്യോഗിക്കോൻ 
 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം:  

യൂണിറ്്റ1 

സശലീവിജ്ഞോനപഠനം: പ്മഖല, വയോപ്തി, സമീപനങ്ങൾ-സശലി സോമോനയവയവഹോര 
ത്തിലം സവിപ്ശഷവയവഹോരത്തിലം-ഭോപ്ഷോപപ്യോഗത്തിപല വയതിചലനങ്ങളം ആലേോ 
രിേതയം-സശലിയധിഷ്ഠിതസോഹിതയനിരൂപണം – വയക്തിസശലിയം േനുുസശലിയം 
ആവിഷ്േരണ സമർഥതയം   സശലീസപ്േതങ്ങളം – സവേോരിേ - ലോക്ഷണീേോർഥ 
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സൃഷ്ടിേ്-സശലി ഭോഷോവയതിയോനങ്ങളിപലോപന്നന്ന നിലയിൽ- വോപമോഴി, വരപമോഴി, 
മോനേഭോഷ എന്നിവയിപല സശലീസവവിധയം -നിശ്ചിതസശലിയം ഐച്ഛിേസശലിയം-
ഏേം, സദ്വതം, ബഹുതവം എന്നീ സശലീസമീപനങ്ങൾ-പോശ്ചോതയ-പപൗരസ്തയ 
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യൂണിറ്്റ 2 
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രോതിനിധയം, സോമൂഹിേം, ആശയരൂപീേരണം, പോഠപരം, ലോവണയോത്മേം–
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േോവയശോസ്ത്രം, അലേോരശോസ്ത്രം, സോഹിതയവിമർശനം എന്നിവയിപല 
ഭോഷോശോസ്ത്രസവോധീനം- ഭോഷോവിശേലനവം സശലീവിശേലനവം തമ്മിലള്ള വയതയോസം 

യൂണിറ്്റ 3 

സശലീവിശേലനതലങ്ങൾ: സവനിമ, രൂപിമ, വോേയ, പ്േോശ,  പ്ലഖനവിജ്ഞോനപരം- 
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സശലീവിജ്ഞോനത്തിപെ രസക്തി. 

യൂണിറ്്റ 4 

സശലീവിജ്ഞോനസോംഖിേം - േമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത  സശലീവിജ്ഞോനം 

യൂണിറ്്റ 5 

ചിഹ്നവിജ്ഞോനവം സശലീവിജ്ഞോനവം, സശലീവിജ്ഞോനവം സോഹിതയവിമർശനവം– 
സശലീവിജ്ഞോനവം പ്ഫോേ് പ്ലോറം- പഴപഞ്ചോെിപ്ലയം േടേഥയിപ്ലയം സശലിേൾ- 
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മലയോളസശലി, മലയോളത്തിപല സശലീവിജ്ഞോനപഠനങ്ങൾ. 

 ഠനസഹായസൂചി 

അനിൽ, വള്ളപ്ത്തോൾ. 1997. വള്ളപ്ത്തോളിപെ േോവയസശലി. ശുേപുരം: വള്ളപ്ത്തോൾ 

വിദ്യോപീഠം 

കുട്ടികൃഷ്ണമോരോർ. 2002. മലയോളസശലി. പ്േോഴിപ്ക്കോട് : മോരോർ സോഹിതയരേോശം 

കൃഷ്ണവോരിയർ, എൻ വി. 1984. വള്ളപ്ത്തോളിപെ േോവയശില്പം: സശലീവിജ്ഞോനപരമോയ 

ഒരു സമീപനം. പ്േോട്ടയം: ഡി. സി. ബുക്സ് 

ചോത്തനോത്ത്, അചുതനുണ്ണി. 1999. വോങ്മയം. പ്േോഴിപ്ക്കോട്: പി പേ  ബ്രപ്ദ്ഴ്സ് 

ചോത്തനോത്ത്, അചുതനുണ്ണി., രോഘവവോരയർ,  എം. ആർ. 1984.  

സശലീവിജ്ഞോനം: സമേോലപഠനങ്ങൾ. ശുേപുരം: വള്ളപ്ത്തോൾ വിദ്യോപീഠം 

പ്േോർേ്, സി. പേ. (എഡി). 1996. ആധുനിേോനന്തരസോഹിതയചിന്തേൾ. തൃശൂർ: ബുക്്ക പ്വം 

പ്േോർേ്, സി. പേ. 2001. ചിഹ്നശോസ്ത്രവം ഘടനോവോദ്വം. പ്േോട്ടയം: ഡി. സി. ബുക്സ്. 



91 
 

പ്ദ്ശമംഗലം, രോമകൃഷ്ണൻ. 1986. േോവയഭോഷയിപല രശ്നങ്ങൾ. തിരുവനന്തപുരം: 

പ്േരളഭോഷോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്.  

രപ്ബോധചന്ദ്രൻ നോയർ, വി.,ആർ. 2002. സശലീഭംഗിേൾ. തിരുവനന്തപുരം: പ്േരള 

ഭോഷോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് 

രഭോേരവോരിയർ, പേ, എം. 1984. േവിതയിപല ഭോഷ. ശുേപുരം: വള്ളപ്ത്തോൾ വിദ്യോപീഠം 

രവീന്ദ്രൻ. പി. പി. 1998. മിഷൽഫുപ്ക്കോ: വർത്തമോനത്തിപെ ചരിത്രം. തിരുവനന്തപുരം: 

പ്േരളഭോഷോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്.  

രോേരോേവർമ, ഏ. ആർ. 2012. സോഹിതയസോഹയം. പ്േോട്ടയം: 

സോഹിതയരവർത്തേസഹേരണസംഘം 

രോപ്േന്ദ്രൻ, സി. 2000. പസോസൂർ: ഘടനോവോദ്ത്തിപെ ആചോരയൻ. തിരുവനന്തപുരം: 

പ്േരളഭോഷോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്.  

ശ്രീേൻ, വി. സി. 1999. അർഥോന്തരനയോസം. തൃശൂർ: േറെ് ബുക്സ് 

ശ്രീേൻ, വി. സി. 1999. വിമർശനോത്മേസിദ്ധോന്തം. പ്േോട്ടയം: ഡി. സി. ബുക്സ്. 

Beard, Adrian. 2001. Texts and Contexts: An Introduction to Literature and Language Study. 

London: Routledge. 

Birch David and Michacl, O' Toole. 1988. Function of Style. London: Pinter Publishers. 

Bradford, R. 1997. Stylistics. London : Routledge. 

Carter, Ronald. (ed). 1982. The Language and Literature: An Introductory Reader in Stylistics. 

London: Harper Collins Publishers Ltd. 

Carter, Ronald., Peter Stockwell (ed). 2008.  The Language and Literature Reader. Abingdon UK: 

Routledge. 

Chatman, Seymour (ed.). 1971. Literary Style: A Symposium, Oxford University Press.  

Gargesh, R. 1990. Linguistics Perspective of Literary Style.  Delhi: University of Delhi. 

Genette, Gerard. 1980, The Narrative Discourse: An Essay in Method Ithaca: 

CornellUniversityPress. 

Leech, G.N. 1969. A Linguistic Guide to English Poetry. London: Longman.  

Riffaterre, Michael. 1978. Semiotics of Poetry. Bloomington: Indiana University Press.  

Sebeok,T.A. 1960. Style in Language. Mass: MITPress. 

Sharma,V.P. 1990. Stylistics of Figurative Language. Delhi: University of Delhi  

Srivastava. R. N . 1993. Studies in Language and Linguistics. VolII(Stylistics). Delhi: Kalinga. 

Turner, C.W. 1973. Stylistics. Harmondsworth: Penguin.  

Verdonk, Peter. 2002. Stylistics. Oxford: Oxford University Press. 

സൂചന:  

സി
.ഒ 
 ാഠയവിഷയഫലപ്രാ
പ്തി 

 ി
.ഒ 
 ി.എ
സ്.ഒ 

സി.
എൽ 

ത്തക.
സി 

സിദ്ധ്ാ
ന്ത ഠനം 

പ്രലയാഗം/ലാ
 ്/മണ്ഡലം 
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സി
.ഒ 
1 

സശലിയപട 
ഭോഷോശോസ്ത്രം 
വിവരിക്കുവോൻ 

1, 
2 

1, 2 Un, 
Ev 

F, C  
12 

 
0 

സി
.ഒ 
2 

പോശ്ചോതയ- 
പപൗരസ്തയ 
സശലീവിജ്ഞോനവീ
ക്ഷണങ്ങൾ 
തോരതമയം പചയ്യുവോൻ 

1, 
2 

1, 2 Un, 
An, 
Ev 

F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
3 

പോഠോധിഷ്ഠിത- 
പോഠബോഹയ 
സശലീപരത 
പ്വർതിരിച്ചറിയോൻ 

1, 
2 

1 An F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
4 

സോഹിതയവിമർശന
ത്തിൽ 
സശലീവിജ്ഞോന
സോംഖയേം, 
േമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത 
സശലീവിജ്ഞോനം 
എന്നിവ 
രപ്യോേനപേടുത്തോ
ൻ 

1, 
2 

1, 2, 
4, 6 

Ap F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
5 

സോഹിതയത്തിപല 
സോംസ്കോരിേരതിനി
ധോനങ്ങൾ 
ചിഹ്നവിജ്ഞോനീയവീ
ക്ഷണത്തിൽ 
വിലയിരുത്തുവോൻ 

1, 
2, 
3 

1, 2 Ev F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
6 

ആഖയോനശോസ്ത്ര-
വയവഹോരോപഗ്ഥന
സേൽേനങ്ങൾ 
സോഹിതയനിരൂപണ
ത്തിൽ  
രപ്യോഗിക്കോൻ 

1, 
2 

1, 2, 
4 

Ap F, 
C, P 

 
12 

 
0 

 

 

സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE  ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
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Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 

ത്തക.സി  വിവരതലം 
(Knowledge Category) 

Fa  വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 

Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 3 

 ാഹയഐച്ഛികം: MU LIN 1318 മലയാളഭ്ാഷാസൂത്രണം   (4 െഡിറ്റ)് 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ 1 ഭോഷോസൂത്രണസിദ്ധോന്തങ്ങളം സമീപനങ്ങളം വിശദ്ീേരിക്കുവോൻ 
സി.ഒ 2 ഭോഷോനയത്തിലം ആസൂത്രണത്തിലം നിലനിൽക്കുന്ന രശ്നങ്ങൾ 

വിശേലനം പചയ്യുവോൻ 
സി.ഒ 3 ഇന്തയൻ-പ്േരളീയ ഭോഷോസോഹചരയങ്ങൾ ഭോഷോസൂത്രണപശ്ചോത്തലത്തിൽ 

അവപ്ലോേനം പചയ്യുവോൻ 
സി.ഒ 4 ഭോഷോനയരൂപീേരണത്തിൽ സോമൂഹിേമപ്നോഭോവങ്ങളപട സ്ഥോനം 

വിലയിരുത്തോൻ 
സി.ഒ 5 പ്േരളത്തിപല നൂനപക്ഷ-പ്ഗോത്രഭോഷേൾ, ഭോഷോനോശം എന്നിവയമോയി 

ബന്ധപേട്ട രശ്നങ്ങളിൽ സംവോദ്ത്തിപ്ലർപേടോൻ 
സി.ഒ 6 മലയോളപത്ത ഭരണ-സവജ്ഞോനിേഭോഷയോയി വിേസിേിക്കുന്നതിനുള്ള 

പദ്ധതിേൾ ആസൂത്രണം പചയ്യോൻ 
സി.ഒ 7 ഭോഷോസോപ്േതിേതയിൽ മലയോളത്തിപെ സ്ഥിതി പരിപ്ശോധിക്കോൻ 

 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം:  

യൂണിറ്്റ 1 

ഭോഷയം സമൂഹവം, ഭോഷോസവവിധയം, ഭോഷോസൂത്രണം എന്ത്? എന്തിന്? – ഭോഷോസൂത്രണ 

സിദ്ധോന്തങ്ങൾ - സമീപനങ്ങൾ - പ്മഖലേൾ - പദ്വി ആസൂത്രണം, പ്േോർേസ് 

ആസൂത്രണം, ഭോഷോസമോർേന ആസൂത്രണം- സമേോലിേ 

രസക്തി, ഭോഷോസൂത്രണരശ്നങ്ങൾ 

യൂണിറ്്റ 2  

േീവൽഭോഷ, മൃതഭോഷ എന്നീ സേൽപനങ്ങൾ - ഭോഷോമൃതിയം ഭോഷോനോശഭീഷണിയം - 

ഭോഷോധിനിപ്വശം - ഭോഷോപ്ദ്ശീയതയം ഉപപ്ദ്ശീയതയം, ഭരണോധിേോരവം ഭോഷയം - 

ഭോഷോസൂത്രണവം സോമൂഹിേപുപ്രോഗതിയം-ഭോഷോസൂത്രണത്തിൽ പോലിപ്ക്കണ് 

അടിസ്ഥോനതത്തവങ്ങളപട വിലയിരുത്തൽ - ആപ്ഗോളീേരണവം ഭോഷോവേോശങ്ങളം  

യൂണിറ്്റ 3 



94 
 

ഇന്തയയിപല ഭോഷോസവവിധയം - ഭോഷോപ്ക്ഷത്രം എന്ന സേൽപനം - ഭോഷയം അധിേോര 

ബന്ധങ്ങളം ഇന്തയയിൽ - ഭരണൂടങ്ങളം ഭോഷയപട ചരിത്രവഴിേളം - ഭോഷോമിശ്രണം, 

പുതുഭോഷോപിറവി എന്നിവ ഇന്തയൻ ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിൽ - ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണേോലപത്ത 

ഭോഷോസൂത്രണം - സവോതന്ത്രയോനന്തരഇന്തയയിപല ഭോഷോസൂത്രണ സമീപനങ്ങളം നയങ്ങളം 

- ഭോഷോപ്ഭദ്ങ്ങളം ഭോഷയം തമ്മിലള്ള അതിർവരമ്പുേൾ - ഭോഷോവിേസനം, ഭോഷോന 

വീേരണം, ഭോഷോമോനേീേരണം - വിദ്യോഭയോസ േമ്മീഷനുേളിപല ഭോഷോസൂത്രണ 

ചിന്തേൾ - സംസ്ഥോന പുനഃസംഘടനോനിയമവം ഭോഷയം- ഔപ്ദ്യോഗിേഭോഷോനിയമം - 

ത്രിഭോഷോപദ്ധതി - ഭരണഘടനയം ഭോഷയം - എട്ടോം പട്ടിേ. 

ആസൂത്രണത്തിപല പവല്ലുവിളിേൾ - രശ്നങ്ങൾ - പരിഹോരശ്രമങ്ങൾ - 

ഭോപ്ഷതരസോഹചരയങ്ങളം ഭോഷോസൂത്രണവം  

യൂണിറ്്റ 4   

പ്േരളത്തിപല ഭോഷോസൂത്രണശ്രമങ്ങൾ - ചരിത്രം, സമേോലിേശ്രമങ്ങൾ - മലയോളഭോഷോ 

നയങ്ങൾ: മോതൃഭോഷ, നൂനപക്ഷഭോഷ, പ്ഗോത്രഭോഷ, ഭരണഭോഷ-പ്േോടതിഭോഷ, 

സവജ്ഞോനിേഭോഷ, പ്ബോധനമോധയമം, വിവർത്തനം, ഭോഷോസോപ്േതിേത- 

എന്നിവയപട വിമർശനോത്മേവിലയിരുത്തൽ - അടിസ്ഥോനവയവസ്ഥേളപട 

പ്ക്രോഡീേരണതതവങ്ങൾ - ആസൂത്രണത്തിപെ അടിസ്ഥോനപ്രഖോനിർമോണം  

മലയോളത്തിപെ പദ്വി ആസൂത്രണം - ഔപ്ദ്യോഗിേമലയോളം - പ്േോടതിമലയോളം - 

മോധയമമലയോളം - വയോപോരമലയോളം - മലയോളത്തിപെ സവജ്ഞോനിേപദ്വി - 

മലയോളത്തിപെ ആപ്ഗോളീേരണം. നൂനപക്ഷ-പ്ഗോത്ര-ഭോഷോസൂത്രണം രശ്നങ്ങളം 

പരിമിതിേളം. 

യൂണിറ്്റ 5 

മലയോളത്തിപെ പ്േോർപസ് ആസൂത്രണം: ആധുനിേീേരണം-ലിപിമോനേീേരണം, 

മോനേഭോഷ, മലയോളഭോഷോസോപ്േതിേതോവിേോസം. 

ഔപ്ദ്യോഗിേപദ്പ്േോശം, സോപ്േതിേപദ്പ്േോശം, പോഠപുസ്തേനിർമിതി എന്നീ പ്മഖലേ 

ളിപല സോധയതേളം പരിമിതിേളം - സശലീപുസ്തേങ്ങൾ - മലയോളസശലിപയക്കുറിച്ചുള്ള 

വിവിധ നിരീക്ഷണങ്ങൾ. 

ഭോഷോസമോർേനോസൂത്രണം മലയോളത്തിൽ - പഠനമോധയമം - മോതൃഭോഷോ- ദ്വിതീയഭോഷോ 

പ്ബോധനചരിത്രം, സമീപനങ്ങൾ എന്നിവയപട വിമർശനോത്മേവിലയിരുത്തൽ. 

പ്േരപ്ളതരഭോഷോേനതയം ഭോഷോസൂത്രണവം.  

മലയോളം മിഷൻ - ഭോഷോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് – സർവവിജ്ഞോനപ്േോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്- സോഹിതയ 

അക്കോദ്മി -ബോലസോഹിതയഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്-സോക്ഷരതോമിഷൻ- മലയോളസർവേലോശോല 

തുടങ്ങിയ ഭോഷോപ്പോഷണസ്ഥോപനങ്ങളപട രവർത്തനങ്ങൾ- സന്നദ്ധസംഘടനേളപട 

രവർത്തനങ്ങൾ. 

 

 ഠനസഹായസൂചി 
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സൂചന:  

സി
.ഒ 
 ാഠയവിഷയഫലപ്രാ
പ്തി 

 ി
.ഒ 
 ി.എ
സ.്ഒ 

സി.
എൽ 

ത്തക.
സി 

സിദ്ധ്ാന്ത
 ഠനം 

പ്രലയാഗം/ലാ
 ്/മണ്ഡലം 

സി
.ഒ 
1 

ഭോഷോസൂത്രണസി
ദ്ധോന്തങ്ങളം 
സമീപനങ്ങളം 
വിശദ്ീേരിക്കുവോൻ 

2 1 Un, 
Ev 

F, C  
12 

 
0 

സി
.ഒ 
2 

ഭോഷോനയത്തിലം 
ആസൂത്രണത്തിലം 
നിലനിൽക്കുന്ന 
രശ്നങ്ങൾ 
വിശേലനം 
പചയ്യുവോൻ 

2 1, 2 An F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
3 

ഇന്തയൻ-പ്േരളീയ 
ഭോഷോസോഹചരയങ്ങ
ൾ 
ഭോഷോസൂത്രണപ
ശ്ചോത്തലത്തിൽ 
അവപ്ലോേനം 
പചയ്യുവോൻ 

1 3, 4 Ev F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
4 

ഭോഷോനയരൂപീേര
ണത്തിൽ 
സോമൂഹിേമപ്നോഭോ
വങ്ങളപട സ്ഥോനം 
വിലയിരുത്തോൻ 

2 4, 5 Ev F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
5 

പ്േരളത്തിപല 
നൂനപക്ഷ-
പ്ഗോത്രഭോഷേൾ, 
ഭോഷോനോശം 
എന്നിവയമോയി 
ബന്ധപേട്ട 
രശ്നങ്ങളിൽ 
സംവോദ്ത്തിപ്ലർ
പേടോൻ 

2 4., 5 Cr F, 
C, P 

 
12 

 
0 
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സി
.ഒ 
6 

മലയോളപത്ത 
ഭരണ-
സവജ്ഞോനിേ 
ഭോഷയോയി 
വിേസിേിക്കുന്നതി
നുള്ള പദ്ധതിേൾ 
ആസൂത്രണം 
പചയ്യോൻ 

1, 
2, 
3 

3, 6, 
7 

Ap, 
Cr 

F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
7 

ഭോഷോസോപ്േതിേത
യിൽ 
മലയോളത്തിപെ 
സ്ഥിതി 
പരിപ്ശോധിക്കോൻ 

1, 
2, 
3 

3 An F, 
C, P 

 
12 

 
0 

 

 

സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE  ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 

ത്തക.സി  വിവരതലം 
(Knowledge Category) 

Fa  വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 

Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 3 

മുഖയവിഷയം: MU LIN  രിസ്ഥിതി ഭ്ാഷാശാസ്ത്രം    (4 െഡിറ്റ)് 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  
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സി.ഒ 1 പോരിസ്ഥിതിേഭോഷോശോസ്ത്രം ,പോരിസ്ഥിതിേവിമർശനം ഭോഷോപരിസ്ഥിതി 
എന്നിവയപട   അടിസ്ഥോനസേൽേങ്ങൾ വിവരിക്കോൻ  

സി.ഒ 2 ഭോഷയം രകൃതിയം തമ്മിലള്ള ബന്ധം  വിലയിരുത്തോൻ 
സി.ഒ 3 സേവസവവിധയവം  സോംസ് േോരിേസവവിധയവം 

ഭോഷോരതിനിധോനങ്ങളമോയള്ള ബന്ധം  തിരിച്ചറിയോൻ 
സി.ഒ 4 അന്തർപ്ദ്ശീയ പോരിസ്ഥിതിേചർച്ചേളം   അപഗ്ഥനമോതൃേേളം  

പരിചയപേടോൻ 
സി.ഒ 5 പോരിസ്ഥിതിേവിമർശനസവദ്ഗ്ധയം രപ്യോേനപേടുത്തോൻ 
സി.ഒ 6 പോരിസ്ഥിതിേരശ്നപരിഹോരമോതൃേേൾ വിേസിേിക്കോൻ 
സി.ഒ 7 പോരിസ്ഥിതിേസമീപനരീതിേൾ മലയോളഭോഷോസന്ദർഭത്തിൽ 

രപ്യോഗിക്കോൻ 
 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം:  

യൂണിറ്റ് 1  

ഭോഷയം പരിസ്ഥിതിയം, പരിസ്ഥിതിഭോഷോശോസ്ത്രം, അടിസ്ഥോനസേല്പങ്ങൾ- 
സിദ്ധോന്തങ്ങൾ, സപിർ പ്വോർഫ് പരിേല്പന, മനുഷയരും രകൃതിയം തമ്മിലള്ള ബന്ധം, 
സേവസവവിധയവം ഭോഷയം, ഭോഷോരതിനിധോനങ്ങൾ -ഭോഷയിൽ, പ്ഫോേ് പ്ലോറിൽ, 
സോഹിതയത്തിൽ, സംസ്കോരത്തിൽ.  

യൂണിറ്റ് 2 

പരിസ്ഥിതിേപ്ബോധം, സേവിേ അസേവിേ ഘടേങ്ങൾ, സസയജ്ഞോനം, േീവിജ്ഞോനം, 
ഭക്ഷണവം രകൃതിയം ഉപേരണനിർമിതിയം രകൃതിയം  

രോപഞ്ചിേ -ആത്മീയ -ഔഷധ -സൗന്ദരയപ്ബോധവം രകൃതിയം, പോരിസ്ഥിതിേ 
വർഗീേരണം, ഭൂതേോല രകൃതിജ്ഞോനം, ഭോഷയം പ്ലോേവീക്ഷണവം. 

യൂണിറ്റ് 3 

പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം, പരിസ്ഥിതിവോദ്ങ്ങൾ, പോരിസ്ഥിതിേസ്ത്രീവോദ്ം, പോരിസ്ഥിതിേ 
സോഹിതയവിമർശനം, വിമർശനോത്മേപോരിസ്ഥിതിേവിമർശനം, മലയോളത്തിപല 
പോരിസ്ഥിതിേരൂപേങ്ങൾ.  

യൂണിറ്റ് 4 

ഭോഷോപോരിസ്ഥിതിേത, ഭോഷോസവവിധയം, ഇന്തയയിപല ഭോഷോസവവിധയം, സേവപ്ശോ 
ഷണവം ഭോഷോപ്ശോഷണവം, ഭോഷോനഷ്ടം,  ഭോഷോസംരക്ഷണവം പരിസ്ഥിതിസം 
രക്ഷണവം  തമ്മിലള്ള സംഘർഷം, ആപ്ഗോളപരിസ്ഥിതിചർച്ചേൾ. 

യൂണിറ്റ് 5 

പ്േരളത്തിപല പോരിസ്ഥിതിേവയവഹോരങ്ങൾ -വിമർശനോത്മേ പോരിസ്ഥിതിേ 
വയവഹോരപഠനം, ഭോഷോസൂത്രണം, ഭോഷോവിദ്യോഭയോസം, പരിസ്ഥിതിനിഘണ്ടുനിർമോണം  
തുടങ്ങിയ പ്മഖലേളിൽ  പരിസ്ഥിതിഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ സ്ഥോനം. 

 ഠനസഹായസൂചി  
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സി
.ഒ 
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പോരിസ്ഥിതിേ 
ഭോഷോശോസ്ത്രം, 
പോരിസ്ഥിതിേ 
വിമർശനം, 
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സി
.ഒ 
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ഭോഷയം രകൃതിയം 
തമ്മിലള്ള ബന്ധം  
വിലയിരുത്തോൻ 

1 2,3,6 An F, 
C, P 
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0 

സി
.ഒ 
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സേവസവവിധയവം  
സോംസ് േോരിേസവവി
ധയവം 
ഭോഷോരതിനിധോനങ്ങ
ളമോയള്ള ബന്ധം  
തിരിച്ചറിയോൻ 
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C, P 
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.ഒ 
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അന്തർപ്ദ്ശീയ 
പോരിസ്ഥിതിേചർച്ചേ
ളം   
അപഗ്ഥനമോതൃേേ
ളം  വിശേലനം 
പചയ്യോൻ 

1,2 6,7 An F, 
C, P 

 
12 
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സി
.ഒ 
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പോരിസ്ഥിതിേവിമർശ
നസവദ്ഗ്ധയം 
രപ്യോേനപേടുത്തോൻ 

1,3 4 Ap F, 
C, P 
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0 

സി
.ഒ 
6 

പോരിസ്ഥിതിേരശ്നപരി
ഹോരമോതൃേേൾ 
വിേസിേിക്കോൻ  

1,2
,4 

4, 5 Ap, 
Cr 

F, 
C, P 
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0 

സി
.ഒ 
7 

പോരിസ്ഥിതിേസമീപ
നരീതിേൾ 
മലയോളഭോഷോസന്ദർഭ
ത്തിൽ രപ്യോഗിക്കോൻ 

2 6,7 Ap F, 
C, P 
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സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE  ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 

ത്തക.സി  വിവരതലം 
(Knowledge Category) 

Fa  വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 

Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
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ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 4 

മുഖയവിഷയം: MU LIN 1421 കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത നിഘണ്ടുവിജ്ഞാനം (4 െഡിറ്റ)് 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ 1 നിഘണ്ടുക്കളപട പപോതുസവഭോവം, വയോപ്തി, പരിമിതിേൾ എന്നിവ 
വിവരിക്കോൻ 

സി.ഒ 2 നിഘണ്ടുനിർമ്മോണത്തിപെ അടിസ്ഥോനതതവങ്ങൾ വിശദ്ീേരിക്കോൻ 
സി.ഒ 3 ഇലപ്ക്ട്രോണിേ് നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിഘടനോമോതൃേ വിേസിേിക്കോൻ 
സി.ഒ 4 ഇലപ്ക്ട്രോണിേ് നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിയപട വിവിധഘട്ടങ്ങൾ വിശേലനം 

പചയ്യോൻ 
സി.ഒ 5 പരമ്പ്യരോഗത - േമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത നിഘണ്ടുനിർമ്മോണസവിപ്ശഷതേൾ 

വയവപ്ച്ഛദ്ിച്ചറിയോൻ 
സി.ഒ 6 സവോഭോവിേഭോഷോസംസ്കരണടൂളേളപട നിർമ്മിതിക്കോവശയമോയ 

ഡോറ്റോപ്ബുേൾ രപ്യോേനപേടുത്തോൻ 
സി.ഒ 7 മലയോളത്തിപല നിഘണ്ടുനിർമ്മോണപ്രോേേട്ുേൾ അവപ്ലോേനം 

പചയ്യോൻ 
സി.ഒ 8 ഓൺസലൻ നിഘണ്ടുനിർമ്മോണത്തിപല വോഗർഥരശ്നങ്ങൾ വിശേലനം 

പചയ്യോൻ 
 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം:  

യൂണിറ്്റ 1 

നിഘണ്ടുനിർമ്മോണം, നിർവചനം, ചരിത്രം. ഭിന്നസമീപനങ്ങൾ. പരിമിതിേൾ. അടിസ്ഥോന 

തതവങ്ങൾ, പലതരം നിഘണ്ടുക്കൾ-ഏേേോലിേം ബഹുേോലിേം, ഏേഭോഷോ, ദ്വിഭോഷോ, 

ത്രിഭോഷോ, ബഹുഭോഷോ നിഘണ്ടുക്കൾ. ചരിത്രോത്മേം, നിയന്ത്രിതം, ഭോഷോപ്ഭദ്നിഘണ്ടുക്കൾ, 

മലയോളത്തിപല നിഘണ്ടുക്കൾ. പരിചയം, സമീപനങ്ങളപട വിശേലനം. 

 യൂണിറ്്റ 2 

േമ്പ്യൂട്ടറം നിഘണ്ടുനിർമ്മോണവം. ഓൺസലൻ നിഘണ്ടുക്കൾ. ഇലേ് പ്ട്രോണിേ ്

നിഘണ്ടുക്കളപട നിർമ്മോണരീതിേൾ, സോധയതേൾ - സവോഭോവിേഭോഷോസംസ് ക്കരണം, 

യന്ത്രവിവർത്തനം മുതലോയവ. ഓൺസലൻ നിഘണ്ടുനിർമ്മോണപ്രോേേ്ടുേൾ. 

യൂണിറ്്റ 3 

യന്ത്രഗ്ോഹയ - യന്ത്രപോരോയണ - നിഘണ്ടുക്കൾ. ഘടനോപരമോയ സവിപ്ശഷതേൾ, 

പദ്ോർത്ഥസേേോരയം. ദ്വിഭോഷോപരമോയ സവിപ്ശഷതേൾ, സമനോമത, ബഹവർഥേത, 
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ഉപരിനോമത, അപ്ധോനോമത, പരയോയതവം, വിപരീതതവം തുടങ്ങിയ വോഗർഥ രശ് നങ്ങൾ. 

പ്േോശിമരശ്നങ്ങൾ, സശലീനിഘണ്ടുക്കളം ഭോഷോപ്ഭദ്നിഘണ്ടുക്കളം 

യൂണിറ്്റ 4 

പരമ്പ്യരോഗത നിഘണ്ടുനിർമ്മോണവം േമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത നിഘണ്ടുനിർമ്മോണവം, 

ഇെർലിേ്, േമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിതനിഘണ്ടുക്കളപട ഘടനയം സംവിധോനവം, ദൃശയ-

ശ്രോവയവിവരങ്ങളം അനുബന്ധവിശദ്ോംശങ്ങളം. സഹേർലിങ്കുേൾ, പ്േോർേസധിഷ്ഠിത 

നിഘണ്ടുനിർമ്മോണം, സമോന്തരപ്േോർേുേൾ, അർഥത്തിപെ രതിനിധോനം. 

അർത്ഥബന്ധനിഘണ്ടുക്കൾ. ഓൺസലൻ പതപ്സ്സോറസ്സ്, പ്വഡ് പനറ്റ് പരിചയം. 

യൂണിറ്റ് 5 

േമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത നിഘണ്ടുക്കളപട നിർമ്മോണഘട്ടങ്ങൾ- പദ്പ്ശഖരണം. പദ്ം 

പതരപഞ്ഞടുേ്. വയോേരണവർഗം നിശ്ചയിക്കൽ. ഉച്ചോരണം, നിരുക്തം തീർച്ചപേടുത്തൽ, 

ഉപപ്ലഖേങ്ങൾ, അർഥം, പരയോയം, വിപരീതം, ഉദ്ധരണിക്രമീേരണം. മലയോളത്തിപല 

േമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതനിഘണ്ടുക്കൾ. 

 ഠനസഹായസൂചി 

ഗുപ്തൻനോയർ, എസ്. 2003. വോഗർഥവിചോരം. തിരുവന്തപുരം: പ്േരള ഭോഷോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്. 

പ്വണുപ്ഗോപോലേണിക്കർ. ടി.ബി, 2014. ഭോഷോർഥം. തിരുവനന്തപുരം: പ്േരള ഭോഷോ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്. 

പസയ്തലവി, സി. 2020. േമ്പ്യൂട്ടർ ഭോഷോശോസ്ത്രം. തിരൂർ: തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛൻ 

മലയോളസർവേലോശോല 

പ്സോമപ്ശഖരൻനോയർ പി., 2016. നിഘണ്ടുവിജ്ഞോനം. തിരുവനന്തപുരം: പ്േരള ഭോഷോ 

ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്. 

സ്മിത പേ. നോയർ. 2019. മലയോളം േമ്പ്യൂട്ടിംഗ്: പരിമിതിേളം സോധയതേളം, 

തിരുവനന്തപുരം: പ്േരളഭോഷോ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട്. 

Atkim. B.T. S.L. Zamprtti. et al. 1994. Computational Approach to the Lexicon. Oxford: 

Oxford University Press. 

Boguraev Branimir &  Briscoe. E. (eds). 1989. Computational Lexicography for natural 

Language Processing. London: Longman. 

Briscoe, T. Copes take. A& de. Paiva. V. (eds), 2003. Inheritance, defaults and 

Lexicon. Combridge: Cambridge University Press. 

Cignoni. L. Peters. C. (eds). 1991. Computational Lexicography: Special edition 

dedicated to Bernard Quemada. Pisa:  Giardini Edition.  



104 
 

Even M.U (ed). 1988.  Relational Models of the Lexicon Representing Knowledge in 

Semantic Network. Oxford: Oxford University Press. 

Singh R.A. 1982. An Introduction to Lexicography. Mysore: CIIL. 

Sirvedair, J.R. 1987. Looking up: An account of the COBUILD Project. Collince ELT.  

William, M.c (ed). 1984. Machine Readable dictionaries. New York.   

Asis Knowledge Industry Publication for American Society for Information Science, 

Vol. 19. AP. 161-209. 

Walker.D.et.al. 1994. Automating the Lexicon: Research and practice multilingual 

environment. Oxford: Oxford University Press.  

Zampolli, A Calzolari. N & Palmer.M. (eds). 1994. Current issues in Computational 

Linguistics. New York: Springer. 

 

സൂചന:  

സി
.ഒ 
 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി  ി

.ഒ 
 ി.എ
സ്.ഒ 

സി.
എൽ 

ത്തക.
സി 

സിദ്ധ്ാ
ന്ത ഠനം 

പ്രലയാഗം/ലാ
 ്/മണ്ഡലം 

സി
.ഒ 
1 

നിഘണ്ടുക്കളപട 
പപോതുസവഭോവം, 
വയോപ്തി, പരിമിതിേൾ 
എന്നിവ വിവരിക്കോൻ 

1,
2 

2,3,4 Un, 
Ev 

F, C  
12 

 
0 

സി
.ഒ 
2 

നിഘണ്ടുനിർമ്മോണ
ത്തിപെ 
അടിസ്ഥോനതതവങ്ങൾ 
വിശദ്ീേരിക്കോൻ 

1, 
3 

2,4 Un, 
Ev 

F, C  
12 

 
0 

സി
.ഒ 
3 

ഇലപ്ക്ട്രോണിേ് 
നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിഘട
നോമോതൃേ 
വിേസിേിക്കോൻ 

2,
3 

2, 
4,6,7 

Ap, 
Cr 

F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
4 

ഇലപ്ക്ട്രോണിേ് 
നിഘണ്ടുനിർമ്മിതിയ
പട വിവിധഘട്ടങ്ങൾ 
വിശേലനം പചയ്യോൻ 

1,
2,
3 

2,3,7 An F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
5 

പരമ്പ്യരോഗത - 
േമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത 
നിഘണ്ടുനിർമ്മോണസ
വിപ്ശഷതേൾ 
വയവപ്ച്ഛദ്ിച്ചറിയോൻ 

1,
2 

3, 7 An F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
6 

സവോഭോവിേഭോഷോസം
സ്കരണടൂളേളപട 
നിർമ്മിതിക്കോവശയമോ
യ ഡോറ്റോപ്ബുേൾ 
രപ്യോേനപേടുത്തോൻ 

2,
4 

1,2,4 Ap F, 
C, P 

 
12 

 
0 
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സി
.ഒ 
7 

മലയോളത്തിപല 
നിഘണ്ടുനിർമ്മോണ
പ്രോേേ്ടുേൾ 
അവപ്ലോേനം 
പചയ്യോൻ 

2,
3 

2,7 Ev F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
8 

ഓൺസലൻ 
നിഘണ്ടുനിർമ്മോണ
ത്തിപല 
വോഗർഥരശ്നങ്ങൾ 
വിശേലനം പചയ്യോൻ 

2,
3 

1,2,4,
7 

An F, 
C, P 

 
12 

 
0 

 

സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE  ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 

ത്തക.സി  വിവരതലം 
(Knowledge Category) 

Fa  വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 

Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 4 

മുഖയവിഷയം: MU LIN 1422 ഫീൽഡ് ഭോഷോശോസ്ത്രം   (4 െഡിറ്റ)് 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ 1 ഫീൽഡ് ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ  സമേോലിേരസക്തി വിശദ്ീേരിക്കോൻ 

സി.ഒ 2 ഫീൽഡ് ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ  രീതിശോസ്ത്രം രപ്യോഗിക്കോൻ 

സി.ഒ 3 ഭോഷോനോശേോരണങ്ങൾ അപഗ്ഥിക്കോൻ   

സി.ഒ 4 ഭോഷോനോശവം  ഭോഷോനയവം തമ്മിലള്ള ബന്ധം വിശേലനം പചയ്യോൻ 

സി.ഒ 5 ഭോഷോപ്ഡോേൂപമെഷൻ രോപ്യോഗിേപരിജ്ഞോനം പ്നടോൻ  
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സി.ഒ 6 ഭോഷോ ആർസക്കവ്  ശോസ്ത്രീയമോയി നിർമിക്കോൻ 

സി.ഒ 7 ഭോഷോപുനരുജ്ജീവനപദ്ധതിേൾ ആവിഷ് േരിക്കോൻ 
 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം:  

യൂണിറ്റ് 1 

ഭോഷയം ഭോഷേസമൂഹവം ഭോഷോസംസ് ക്കോരവം, ഭോഷേളപട സോമൂഹിേവം 
സോംസ് േോരിേവമോയ അടിത്തറ. സോംസ് േോരിേവിനിമയം ഭോഷയിലൂപട, 
േീവൽഭോഷേൾ, ഭോഷയപട സോംസ് േോരിേസന്ദർഭവം ഭോഷോരപ്യോഗങ്ങളം, 
ഭോഷോരപ്യോഗപരിസരത്തിപെ രസക്തി, ഭോഷോസമൂഹങ്ങളപട വിശേലനം. ഭോഷേളപട 
ഔപ്ദ്യോഗിേ പരിഗണന.  

യൂണിറ്റ് 2 

ഫീൽഡ്ഭോഷോശോസ്ത്രനിർവ്വചനം - ഭോഷോശോസ്ത്രഫീൽഡ് വർക്്ക എന്ത്. എന്തിന്? 
ഫീൽഡ്ഭോഷോശോസ്ത്രത്തിപെ രസക്തി, ഫീൽഡ് വർക്കിപെ തയ്യോപറടുേ്, ഫീൽഡ് 
വർക്കിനോയള്ള മുൻേരുതലേൾ, ഫീൽഡ് വർക്കിപല രശ് നങ്ങപളയം സോംസ് േോരിേ 
പപോരുത്തപ്ക്കടുേപ്ളയം അഭിമുഖീേരിക്കലം തരണം പചയ്യുലം. 

യൂണിറ്റ് 3 

ഫീൽഡ് വർക്കിപല അടിസ്ഥോനതതവങ്ങൾ, ഫീൽഡ് വർക്്ക രീതിേൾ, 
ദ്ത്തപ്ശഖരണരീതിേൾ, പരിപ്ശോധനോക്രമങ്ങൾ, ഫീൽഡ് തിരപഞ്ഞടുേ്, പ്ചോദ്യോവലി 
തയ്യോറോക്കൽ - നിരീക്ഷണരീതി, പ്നട്ടങ്ങളം പരിമിതിേളം, പ്ചോദ്യോവലി ഉപപ്യോഗിക്കൽ - 
പ്നട്ടങ്ങളം പരിമിതിേളം, മുഖോമുഖരീതി - പ്നട്ടങ്ങളം പരിമിതിേളം, അപ്വദ്േ 
തിരപഞ്ഞടുപ്പും സർഗോത്മേഉപപ്യോഗവം. 

യൂണിറ്റ് 4 

ഭോഷോനോശം -ആപ്ഗോളസന്ദർഭം, സമേോലീനരസക്തി, ഭോഷോമരണത്തിപെ 
പ്േരളീയസന്ദർഭം, ഭോഷോപ്പോഷണശ്രമങ്ങൾ. 

യൂണിറ്റ് 5 

ഭോഷോപ്ഡോേുപമപ്െഷൻ. പ്ഡോേുപമപ്െഷൻ രീതിേൾ, ദൃശയ-ശ്രോവയ സോമഗ്ിേളപട 
ദ്ത്തപ്ശഖരണ  ഉപപ്യോഗം, ചിത്രങ്ങൾ ഉപപ്യോഗിച്ചുള്ള ദ്ത്തപ്ശഖരണം  
ദ്ത്തസമോഹരണവം-അപഗ്ഥന രീതിേളം, ഭോഷോആർപ്ക്കവ് നിർമ്മോണം, 
സോപ്േതിേസംവിധോനം-ഉപപ്യോഗം, സോധയതേൾ. 
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സൂചന:  

സി
.ഒ 
 ാഠയവിഷയഫലപ്രാ
പ്തി 

 ി
.ഒ 
 ി.എ
സ്.ഒ 

സി.
എൽ 

ത്തക.
സി 

സിദ്ധ്ാന്ത
 ഠനം 

പ്രലയാഗം/ലാ
 ്/മണ്ഡലം 

സി
.ഒ 
1 

ഫീൽഡ് 
ഭോഷോശോസ്ത്രത്തി
പെ  സമേോലിേ 
രസക്തി 
വിശദ്ീേരിക്കോൻ 

1 1,2 Un, 
Ev 

F, C  
12 

 
0 

സി
.ഒ 
2 

ഫീൽഡ് 
ഭോഷോശോസ്ത്രത്തി
പെ  രീതിശോസ്ത്രം 
രപ്യോഗിക്കോൻ 

1 1 Ap F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
3 

ഭോഷോനോശേോരണ
ങ്ങൾ 
അപഗ്ഥിക്കോൻ   

1, 
2 

2,3 An F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
4 

ഭോഷോനോശവം  
ഭോഷോനയവം 
തമ്മിലള്ള ബന്ധം 
വിശേലനം 
പചയ്യോൻ 

1, 
2 

3 An F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
5 

ഭോഷോപ്ഡോേൂപമെ
ഷൻ 
രോപ്യോഗിേജ്ഞോ
നം പ്നടോൻ  

1, 
3 

4 Ap F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
6 

ഭോഷോ ആർസക്കവ്  
ശോസ്ത്രീയമോയി 
നിർമിക്കോൻ 

1, 
2, 
4 

4,5 Ap, 
cr 

F, 
C, P 

 
12 

 
0 

സി
.ഒ 
7 

ഭോഷോപുനരുജ്ജീവ
നപദ്ധതിേൾ 
ആവിഷ് േരിക്കോൻ 

2 6,7 Ap, 
Cr 

F, 
C, P 

 
12 

 
0 
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സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 

Programme Outcome 
 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 

(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE  ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 

ത്തക.സി  വിവരതലം 
(Knowledge Category) 

Fa  വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 

Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 4 

ഐച്ഛികവിഷയം: MU LIN 1424 വിവർെന ഠനം (4 െഡിറ്റ)് 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ 1  വിവർത്തനസമീപനങ്ങൾ വിവരിക്കോൻ  

സി.ഒ 2 വിവർത്തനത്തിപല സോംസ്ക്കോരിേവം ഭോഷോപരവമോയ രശ്നങ്ങൾ 
വിശേലനം പചയ്യോൻ   

സി.ഒ 3 സമതുലയതോരശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കോൻ   

സി.ഒ 4 അന്തർഭോഷോവിവർത്തനരശ്നങ്ങൾ വിശദ്ീേരിക്കോൻ   

സി.ഒ 5 യന്ത്രവിവർത്തനരശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയോൻ   

സി.ഒ 6 വിവർത്തനസനപുണി രപ്യോഗിക്കോൻ   

സി.ഒ 7 വിവർത്തനസോമൂഹയശോസ്ത്രം മലയോളസന്ദർഭത്തിൽ വിലയിരുത്തോൻ  

 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം:  

യൂണിറ്റ് 1 
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വിവർത്തനം, സേൽപം, നിർവചനത്തിപല രശ് നങ്ങൾ, പ്രോതഭോഷ, ലക്ഷയഭോഷ, 
വിവർത്തനസിദ്ധോന്തങ്ങൾ, പഫമിനിസ്റ്റ് വിവർത്തനസമീപനങ്ങൾ, വിവർത്തനം 
ഭോഷോസൂത്രണത്തിപെ ഭോഗപമന്ന നിലയിൽ, വിവർത്തനനയം. വിവർത്തനപമോഴി, 
വിവർത്തനരീതിേൾ, അന്തർഭോഷോവിവർത്തനം. 

യൂണിറ്റ് 2 

പരോവർത്തനം, സമഗ്വിവർത്തനം, ലിപയന്തരണം, ലിപിപരിവർത്തനം, ഭോഗിേവിവർ 
ത്തനം, പരിമിതവിവർത്തനം, അവിരോമ-സവിരോമവിവർത്തനം. വയോേരണിേ വിവർത്ത 
നം, പ്േോശീയവിവർത്തനം, സോഹിതയ-സോപ്േതിേവിവർത്തനങ്ങളപട സവിപ്ശഷതേൾ. 

യൂണിറ്റ് 3 

വിവർത്തപ്നോപേരണങ്ങൾ, വിവർത്തനരക്രിയ, സമമൂലയതോരശ് നങ്ങൾ, 
പോഠസമമൂലയത, വിവർത്തനസമമൂലയത, വയോേരണസമമൂലയത, സശലിസമമൂലയത, 
രൂപതുലയതോപരിഭോഷ, ചലനോത്മേതുലയതോപരിഭോഷ. 

യൂണിറ്റ് 4 

വിവരണോത്മേപരിവർത്തനം. രക്രിയോവിവരണമോയ വിവർത്തനം, മപ്നോവിജ്ഞോനീയ 
വിവർത്തനപഠനം, വിവർത്തനസോമൂഹയശോസ്ത്രം, യന്ത്രപരിഭോഷ, സവിപ്ശഷതേൾ, 
രസക്തി. 

യൂണിറ്റ് 5 

മലയോളത്തിലണ്ോയിട്ടുള്ള പരിഭോഷേൾ - ചരിത്രം, പ്ബോധനസവിപ്ശഷതേളം. 
ദ്രോവിഡഭോഷേളിൽ നിന്നുള്ളത്, ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നുള്ളത്, സംസ് കൃത-സംസ് കൃപ്തതരഭോഷ 
േളിൽ നിന്നുള്ള വിവർത്തനങ്ങൾ, പബൗദ്ധകൃതിേളപട വിവർത്തനങ്ങൾ - സബബിൾ 
വിവർത്തനങ്ങൾ. മലയോളത്തിൽ നിന്ന് ഇതരഭോഷേളിപ്ലക്കുള്ള വിവർത്തനം, 
സോഹിതയവിവർത്തനം, ശോസ്ത്രവിവർത്തനം, സോമൂഹിേശോസ്ത്രവിവർത്തനം തോരതമയം 
പചയ്യുേ. 

വിവർത്തനം രോപ്യോഗിേപരിചയം 
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വിവർത്തനത്തിപല 
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1 
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യന്ത്രവിവർത്തനര
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തിരിച്ചറിയോൻ  
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സി
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വിവർത്തനസനപു
ണി രപ്യോഗിക്കോൻ   
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2 

1,2 
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C, P 
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സി
.ഒ 
7 

വിവർത്തനസോമൂഹയ
ശോസ്ത്രം മലയോള 
സന്ദർഭത്തിൽ 
വിലയിരുത്തോൻ  
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സാലേതിക ദ്ാവലി 
സി.ഒ പോഠയവിഷയഫലരോപ്തി 

(Course Outcome) 
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 ി.ഒ പപോതുഫലരോപ്തി 
Programme Outcome 

 ി.എസ.് ഒ പോഠയപ്േന്ദ്രിതഫലരോപ്തി 
(Programme Specific 
Outcome) 

സി.എൽ  ധധഷണികതലം(Cognitive 
Level) 

RE  ഓർമിക്കുേ(Remember) 
Un മനസ്സിലോക്കുേ(Understand) 
Ap രപ്യോഗിക്കുേ(Apply) 
An അപഗ്ഥിക്കുേ(Analyse) 
Ev വിലയിരുത്തുേ(Evaluate) 
Cr നിർമിക്കുേ(Create) 

ത്തക.സി  വിവരതലം 
(Knowledge Category) 

Fa  വസ്തുതോപരം(Factual) 
Co 
Pr 

Me 

സേല്പനപരം(Conceptual) 
രക്രിയോപരം(procedural) 
ദ്ോർശനിേം 
(metacognitive) 
 

 

ത്തസമസ്റ്റർ 4 

ഐച്ഛികവിഷയം: MU LIN 1425 ഗണമാതൃകാവിജ്ഞാനം  (4 െഡിറ്റ്) 

 ാഠയവിഷയഫലപ്രാപ്തി:  

സി.ഒ 1 പ്ലോേഭോഷോസവവിധയം ഗണമോതൃേോടിസ്ഥോനത്തിൽ വിവരിക്കോൻ  
സി.ഒ 2 ഗണമോതൃേോവിഭേനതതവങ്ങൾ അവപ്ലോേനം പചയ്യോൻ 
സി.ഒ 3 പൂർണ-സോംഖയേ സോർവപലൗേിേങ്ങൾ നിർവചിക്കോൻ 
സി.ഒ 4 ഗണമോതൃേോരീതിശോസ്ത്രം രപ്യോഗിക്കോൻ 
സി.ഒ 5 ഗണമോതൃേോദ്ത്തസംഭരണിേൾ രപ്യോേനപേടുത്തോൻ 
സി.ഒ 6 സവനിമ-രൂപിമ-വോേയഗണമോതൃേേൾ ചർച്ചപചയ്യോൻ  
സി.ഒ 7 ദ്ക്ഷിപ്ണഷയൻ ഭോഷേളപട ഗണമോതൃേ തിരിച്ചറിയോൻ 
സി.ഒ 8 മലയോളത്തിപെ ഗണമോതൃേോസവിപ്ശഷതേൾ സംഗ്ഹിക്കോൻ 

 

ലകാഴ്സ് ഉള്ളെക്കം:  

യൂണിറ്്റ 1 

ഘടനോസവിപ്ശഷതപയ അടിസ്ഥോനമോക്കിയള്ള ഭോഷോവർഗീേരണം: സോധയതേൾ, 
പരിമിതിേൾ- ഗണമോതൃേോവർഗീേരണതതവങ്ങളം ലക്ഷയങ്ങളം – േനിതേ-പ്മഖലോപര 
വർഗീേരണരീതിേൾ-  ഭോഷോസോർവലൗേിേങ്ങൾ ഗണമോതൃേോവിജ്ഞോനത്തിൽ -  
സമ്പൂർണ സോർവപലൗേിേവം സോംഖയേസോർവപലൗേിേവം – അനുമോനസോർവപലൗ 
േിേങ്ങൾ: പ്േവലോനുമോനവം സോംഖയേോനുമോനവം, ഏേദ്ിശീയ-ഉഭയദ്ിശീയ 
അനുമോനങ്ങൾ-സംജ്ഞോസോർവപലൗേിേങ്ങളം രൂപനിഷ്ഠ സോർവപലൗേിേങ്ങളം. –
ഗണമോതൃേോ വിജ്ഞോനരീതിശോസ്ത്രം –സോംപ്ലിങ്- ദ്ത്തപ്ശഖരണരീതിേൾ - 
ദ്ത്തസംഭരണിേൾ തയ്യോറോക്കൽ- പ്രഖപേടുത്തലം വിവരണവം- മുൻവിധിദൂരീേരണം – 
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പ്ലോേഭോഷോദ്ത്ത സംഭരണിേളപട പരിചയം - പ്വൾഡ് അറ്റ് ലസ് ഓഫ് ലോംപ്ഗവേ് 
യൂണിപ്വഴ്സൽ (വോൾസ് ), അപിക്സ് (അറ്റ് ലസ് ഓഫ് പിേിൻ ആെ് ക്രപ്യോൾ ലോംപ്ഗവേ് 
സ്ട്രേ്ചർ), എപ്ത്നോപ്ലോഗ്, ഏ. എസ്. പേ. പി, ലിവിങ് ടങ്, ഉക്ല പഫോപണോപ്ളോേിക്കൽ 
ഇൻവെറി ഡോറ്റോ പ്ബസ്, ടി. ഡി. എസ്. പി  തുടങ്ങിയവ. 

യൂണിറ്്റ 2 

സവനിമഗണമോതൃേ: വയഞ്ജനഗണമോതൃേ, സവരഗണമോതൃേ, അക്ഷരഗണമോതൃേ ( യ. 
പി. എസ്. ഐ. ഡി, മഡീസപെ ദ്ത്തം ആസ്പദ്മോക്കിയള്ള വർഗീേരണം) -  മഹോരോണം,  
അനുനോസിേീേരണം,  മൂർധനയരഞ്ജനം തുടങ്ങിയവയപട ഗണമോതൃേ - ഭോഷണഖണ്ഡ 
ഇൻപവെറിേൾ സവനിമഗണമോതൃേയിൽ -ഖണ്ഡോതീതഗണങ്ങൾ- 
ആംഗയഭോഷോസവനിമഗണങ്ങൾ 

യൂണിറ്്റ 3 

രൂപിമഗണമോതൃേ: രകൃതി -രതയയവിതരണം -സംപ്യോേനം, സംജ്ഞോവത്േരണം, 
നിഷ്പോദ്നം എന്നീ രക്രിയേൾ അടിസ്ഥോനമോക്കി- േക്ഷയോവിഭേനം – പ്രഖീയരതയയങ്ങളം 
പ്രഖീപ്യതരരതയയങ്ങളം  

വയോേരണിേവർഗോടിസ്ഥോനത്തിൽ: നോമരൂപിമങ്ങളിൽ -സർവനോമം, വചനം, ലിംഗം, 
വിഭക്തി- ക്രിയോരൂപിമങ്ങളിൽ:  േോലം, പക്ഷം, രേോരം തുടങ്ങിയവ അടിസ്ഥോനമോക്കി- 
ദ്വിഗുണീേരണം, സോക്ഷീയരൂപിമങ്ങൾ- നോമവിപ്ശഷണം, ക്രിയോവിപ്ശഷണം- 
സഹോയേക്രിയേൾ, പൂേേതവം, സംപ്യോേേങ്ങൾ, ദൂരസൂചേങ്ങൾ, അളവപമോഴിേൾ, 
ബന്ധസൂചേപദ്ങ്ങൾ, വർണപദ്ങ്ങൾ 

യൂണിറ്്റ 4 

വോേയഘടനോഗണമോതൃേ: പദ്ക്രമഗണമോതൃേ, നോമപദ്സംഹിതോഘടന – ശീർഷ-
പൂരേഘടന- ശീർഷോദ്ി, ശീർഷോന്തയം – പുരുഷ-ലിംഗ-വചനപേോരുത്തം- ഉപവോേയഘടന: 
ലളിതം, സേീർണം- േർത്തരി, േർമണി 

യൂണിറ്്റ 5 

ഗ്ീൻബർഗ് അവതരിേിച്ച സോർവപലൗേിേങ്ങൾ - ദ്ക്ഷിപ്ണഷയൻ ഭോഷേളപട 
പപോതുസവഭോവങ്ങൾ: സോമോനയപരിചയം - ഇന്തയ ഒരു ഭോഷോപ്ക്ഷത്രം- മലയോളത്തിപെ 
ഗണമോതൃേോസവിപ്ശഷതേൾ. ഗണമോതൃേോസംക്രമണം- സംേിഷ്ടസവഭോവത്തിപെ 
വയോപനം. 

 ഠനസഹായസൂചി 
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എം.എ-എം.എസ് സി ബിരുദ്ത്തിപെ ഭോഗിേപൂരണോർഥം തുഞ്ചപത്തഴുത്തച്ഛൻ 
മലയോളസർവേലോശോലോ...............സ്ൂളിൽ 

സമർേിക്കുന്ന............................................................................(രബന്ധശീർഷേം)എന്ന 
രബന്ധം  ഇതിന്മുമ്പ്യ് ഏപതേിലം ബിരുദ്ത്തിപ്നോ സമോനമോയ ആവശയത്തിപ്നോ പ്വണ്ി 

മപറ്റോരു സ്ഥോപനത്തിലം സമർേിച്ചിട്ടിെ. 
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അംഗീേോരപ്മോ ലഭിക്കുന്നതിന് മപറ്റോരു സർവേലോശോലയിലം സ്ഥോപനത്തിനും 
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ചിത്രങ്ങൾ 
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1.എല്ലാ ലചാദ്യങ്ങൾക്കം ഉെരത്തമഴുതുക    (5X2=10) 

(അറിവ് തലം: ഓർമ്മിക്കുന്നു/മനസ്സിലോക്കുന്നു. 

1.  

2. 

3. 

4. 

5.     

 

2.രണ്്ട പുറം കവിയാത്തത ഏത്തതേിലം ആറ് ലചാദ്യങ്ങൾക്്ക ഉെരത്തമഴുതുക.  
   (6X6=36) 
(അറിവ് തലം:  വിശേലനം/ രപ്യോഗം) 

6.   
7.  
8. 
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3.അഞ്ച ്പുറം കവിയാെ ഏത്തതേിലം രണ്്ട ലചാദ്യങ്ങൾക്്ക ഉെരത്തമഴുതുക.  
  (2X12=24) 
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